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@cellerdelmar
cellerdelmar

MENÚ DIARIO (10€) - MENÚ FIN DE SEMANA - MENÚ INFANTIL

COMIDAS PARA LLEVAR

COMIDAS DE EMPRESA - GRUPOS - MENÚS - PICA-PICA
POLLOS, CONEJOS A LA LEÑA Y PAELLAS, TAMBIÉN PARA LLEVAR

COCINA MEDITERRANEA - TAPAS GALLEGAS
MARISCOS - PARRILLADAS Y CHULETONES

Venda de vins, caves i licors, cursos de tast
i una mica de tot

C. de Prat de la Riba, 91 (N-II) - 08320 El Masnou

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com

Tel. 93 555 10 02 - ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Http://casavieiraelmasnou.blogspot.com.es

Selecció de vins, licors, caves,
cerveses, pizzes artesanes,
embotits, xocolates i alimentació
gurmet en general.

2

Informa’t de totes les degustacions, tasts i cursos
al nostre web o a través de Facebook.
Recorda: cada cap de setmana, tastet dels nostres productes.

Tots els dimecres vine a provar el menú Itàlia

Passeig Romà Fabra, 25 08320 El Masnou Tel. 93 178 22 97
info@elrebostdelsentits.es www.elrebostdelsentits.es

Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

CARTA DE
L’ALCALDE

Pere Parés
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Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

Preparant la temporada de platja
L’estiu és un dels moments més pletòrics de la nostra vila, quan es fa més evident
el privilegi que suposa viure al costat del mar. La platja esdevé un punt d’oci, de
trobada, d’esport, de salut, de cultura... I perquè tot això sigui possible, des de l’Ajuntament s’ha treballat intensament i s’ha col·laborat amb altres institucions perquè
en puguem gaudir, especialment en un moment en què la situació econòmica i el
desànim fan que necessitem revalorar els recursos que tenim i el benestar que ens
poden proporcionar.
Però, com sempre, els esforços fets des de les regidories de Medi Ambient, de Manteniment, de Salut Pública i molts altres treballadors implicats no servirien de res
si no som conscients que la cura i la vetlla d’aquest privilegi ens correspon a tots i
cadascun de nosaltres com a ciutadans. Hem de ser curosos amb les nostres platges,
amb tot el que suposa.
Les guinguetes a la platja són un dels recursos valuosos a què feia referència. L’Ajuntament ha fet un esforç per tirar endavant el nou concurs, que ha comportat la
renovació del model de guingueta, que serà una millora, i per a això s’ha treballat
conjuntament amb les persones que van resultar concessionàries del servei. Ara
és el torn de la ciutadania, d’aconseguir entre tots que, seguint la legislació vigent
i les normes de convivència, siguem capaços també aquest estiu que s’apropa de
construir molts moments memorables al voltant d’aquests espais.
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Càritas recollirà
i distribuirà
electrodomèstics
i mobles en bon
estat.
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Punts aprovats als
plens d’abril i maig.
Pàg. 6

promoció
econòmica

El Mercat presenta
el seu nou logotip.
Pàg. 7

SERVEIS
Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28
SOREA (urgències)
902 250 370
Taxis
93 540 33 18 (Associació
del Taxi del Masnou)
93 515 07 55 (Associació
Ràdio Taxi Masnou 24 h)

Policia Local
092 / 93 555 22 44

Nova illa de vianants
a Ocata. Pàg. 9

L’Ajuntament
prepara la
temporada de
platja.
Pàg. 4 i 5

Servei Municipal
de Català
93 557 18 56

Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos Casas
93 796 14 23
93 798 11 00
Transports Urbans del
Masnou (Aragó)
93 555 00 98

URGÈNCIES

SUMARI
L’EMUMM afronta
el desplegament
total del seu
projecte.
Foto: Gerard Poch

Àrea de Manteniment
i Serveis
93 557 16 00
Àrea de Promoció
Econòmica
93 557 17 60
Àrea de Serveis a
les Persones
93 557 18 00
Arxiu Municipal
93 540 15 11
Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56
Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil.
ACCÉS
93 557 18 43
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
de Persones Adultes
El Masnou
93 557 18 80
Jutjat de Pau
93 555 07 13

Mercat Municipal
93 557 17 71
Museu Municipal
de Nàutica
93 557 18 30
Oficina Local d’Habitatge
93 557 16 41
Oficina de Benestar
Social i Família
93 540 65 54
Oficina Municipal
d’Informació de Consum
(OMIC)
93 557 18 00
Oficina Municipal
d’Escolarització (OME)
93 557 18 47
Poliesportiu Municipal
93 557 18 60
Recaptació
93 557 17 00
Sales de Vetlla
Municipals
93 540 18 22

El Masnou celebra
el Sant Jordi.
Pàg. 11
Resultat de les
Beques de Música
Jove.
Pàg. 12
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L’AEUM promou
la formació
contínua dels
adults.
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Èxit de la primera
cursa popular del
Masnou.
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SALUT PÚBLICA

Nou conveni entre
l’Ajuntament i
DISMA. Pàg. 15

Marta Carrasco,
creadora escènica
internacional.
Pàg. 24 i 25

cultura
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Comissaria dels Mossos
d’Esquadra
088
Protecció Civil
93 555 17 44
Bombers de Badalona
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS)
902 111 444
(24 h)
CAP el Masnou
93 555 74 11
CAP Ocata
93 540 78 90
Urgències ambulàncies
UTE
061

entrevista

La Festa Major
de Sant Pere 2013
ret homenatge
a les arts.
Pàg. 18

El Departament
de Medi Ambient
vetlla per la qualitat
de l’entorn natural.
Pàg. 26
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constitució
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Patrimoni.
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ACTUALITAT

Posant la platja a punt
per a la temporada d’estiu
La Demarcació de Costes de l’Estat espera l’autorització de Madrid per començar
els arranjaments del passeig Marítim

E

ntre finals del mes d’abril
i començament de maig,
s’han dut a terme les tasques necessàries perquè
les platges del Masnou esdevinguin el punt de referència que
acostumen a ser cada estiu. El
primer indici de la proximitat de la
temporada de platja –en un inici
del mes de maig especialment
marcat per la pluja i unes temperatures sorprenentment baixes per
a aquesta època– va ser la instal·
lació de les guinguetes, que va
començar a partir del 18 d’abril, tot
i que el ritme d’instal·lació ha estat
desigual. Al final del procés de
muntatge hi haurà sis guinguetes
i àrees de servei, ubicades a l’altura de la riera d’Alella, el baixador
d’Ocata, el carrer dels Capitans Comellas, el carrer del Pintor Miquel
Villà, l’avinguda de la Mare de Déu
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de Núria i la del President John F.
Kennedy.
Enguany, s’ha produït un retard
en el muntatge en comparació amb
altres anys com a conseqüència
de la renovació de les guinguetes
que, en termes generals, passen de
ser hexagonals a ser quadrades o
rectangulars, segons el model triat
per cada adjudicatari. La necessitat
de tenir un model compacte, que
englobi la guingueta i la terrassa
de fusta, per complir la normativa
vigent, així com la voluntat d’escollir un mòdul que optimitzi al
màxim l’espai i eviti angles morts i
espais perduts han portat a optar
per aquest model. Les guinguetes
tenen 20 metres quadrats i 100 metres quadrats de terrassa, que és el
màxim permès per la llei. Els nous
models es van encarregar després
de l’aprovació de l’adjudicació de

RETARD

El canvi de
model de les
guinguetes
ha suposat un
retard en la
instal·lació
ARRANJAMENTS

Els treballs
d’arranjament
del passeig estan valorats en
83.000 euros

les sis guinguetes al Ple del mes de
març. Des de l’Ajuntament ja s’ha
anunciat que els serveis que es continuaran oferint seran similars als
d’anys anteriors.
Esperant l’arranjament
del passeig Marítim
El 6 de maig passat, durant una
reunió amb la cap de la Demarcació
de Costes a Catalunya, Maria Toledano, el regidor de Medi Ambient,
Jordi Matas, i l’alcalde, Pere Parés,
van tornar a sol·licitar solucions
urgents per a l’arranjament dels
danys patits al passeig Marítim com
a conseqüència dels temporals de
començament del mes de març. Segons Toledano, ara per ara només
cal l’autorització dels treballs del
Ministeri de Madrid perquè puguin
començar les obres. Tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient,

Per a una sorra de qualitat
Des de l’1 de maig ha entrat en vigor el nou contracte per a la neteja
de la platja amb l’empresa CESPA,
supervisat pel Departament de
Manteniment. Segons les condicions establertes, l’empresa s’encarrega del garbellament (neteja
mecànica) de la sorra, de la neteja
manual de la platja, el passeig i el
mobiliari urbà, així com de la recollida de residus de les guinguetes, els
bidons (papereres) de la platja, i el
passeig i l’escullera. Per fer aquestes
tasques, es compta amb un tractor
amb garbelladora, un camió de bolquet, una pala carregadora i retroexcavadora, i un vehicle tot terreny.
Des de la primera quinzena de
maig, la neteja amb el tractor i la
garbelladora es fa dos cops per setmana, que passen a ser quatre la segona quinzena de juny i diàriament
a partir del 15 de juliol. La segona
quinzena de setembre, torna a baixar la freqüència i la neteja es fa dos
cops per setmana fins a la segona
d’octubre, quan s’atura el servei.

Jordi Matas
Regidor de Medi
Ambient

MIREIA CUXART

Aquesta temporada, la platja presentarà, com a novetat més visible, el canvi
en la forma de les guinguetes. Després
de més de quinze anys, passen de ser
hexagonals a ser quadrades o rectangulars. Aquest canvi en la forma ha de
permetre un millor aprofitament de
l’espai disponible –tant per a la persona
que gestiona la guingueta com per als
usuaris–, i l’adaptació a les necessitats
del servei i la normativa vigent.
Els horaris de les guinguetes, els
serveis que presten, els actes que es
podran organitzar, etc., no es veuen
afectats per aquests canvis i seran els
mateixos que els anys anteriors.

A la imatge, la platja d’Ocata es posa a
punt per rebre els
primers visitants.

l’Ajuntament continua treballant
conjuntament amb la Generalitat
per intentar que els treballs es facin
al més aviat possible i no afectin la
temporada de platja.

Altres millores
A més de la neteja sistemàtica de
la sorra, recentment s’han dut a
terme altres millores a la platja,
com el manteniment de les dutxes
i els rentapeus. Una novetat en
aquests serveis és que, per motius
de prevenció, s’han retirat les catifes de fusta per evitar que esdevinguin focus de proliferació de fongs,
per la constant humitat. També
s’han netejat i condicionat els torrents i les rieres, que es trobaven
en molt mal estat com a conseqüència de les pluges abundants i
les llevantades d’aquest any.

INSTALACIONES SABATÉ, SL
Estudi i assessorament d’eficiència energètica

Navarra, 22, local 9-10
El Masnou (08320)
Tel: 93 555 97 44 - 93 555 99 53
Adreça electrònica: inssabate@grupsabate.com
www.grupsabate.com

Entre les tasques que resten
pendents en el moment de tancar
aquesta edició i són previstes per a
un termini de temps breu, es troba
la pintura dels passos soterranis,
la instal·lació d’aproximadament
cinquanta noves estructures metàl·
liques de papereres (bidons), la
reposició de papereres al passeig
Marítim i la col·locació de les passeres d’accés a la platja. Aquesta
última intervenció no es farà fins
després de Sant Joan i Sant Pere
per evitar les bretolades i els actes
d’incivisme que s’han donat altres
anys, quan es va calar foc a una
bona part d’aquestes passeres.
Platges segures per a la salut
El servei de vigilància i socorrisme
està adjudicat, un any més, a l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics.
Els períodes en què hi haurà servei de socorrisme serà el cap de
setmana de l’1 i 2 de juny; del 8
de juny a l’1 de setembre, ininterrompudament, i el pont de l’11 de
setembre, del 7 a l’11 de setembre.
Des de la Regidoria de Salut Pública, a banda de la contractació del
servei de socorrisme, es realitzaran
altres serveis, com ara facilitar el
bany a les persones amb mobilitat
reduïda, controlar les condicions
higienicosanitàries de les guinguetes per evitar els riscos per a la salut pública que en puguin derivar i
el control de plagues mitjançant la
contractació d’una empresa autoritzada.
En conjunt, un bon nombre de
serveis per assegurar que la platja
torni a ser el centre de molts moments agradables per als masnovins i els visitants.

CIVIL / PENAL / LABORAL / TRIBUTARIO
www.masnou-asesorialegal.es

Tel. 935 55 85 95 / 659 19 42 56
C/ Frederic Mompou, 2 - 08320 El Masnou
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INSTITUCIONAL

Punts aprovats al Ple del mes d’abril
El dijous 18 d’abril es va celebrar
la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament, a la sala de sessions
del consistori. S’hi van aprovar els
punts següents:
• Devolució de la garantia definitiva de la concessió del servei públic
d’immobilització de vehicles, contracte de l’any 2005. Aprovada per
unanimitat.
• Sol·licitud de compatibilitat. Aprovada per unanimitat.
• Proposta d’acord d’avinença en el
preu just en l’expedient d’expropiació per taxació conjunta de 41,32
m² de la finca registral núm. 10.302,
situada al Torrent de Can Gaio, al
vèrtex de la confluència dels sectors PP8, PP9 i PP10. Aprovada per
unanimitat.
• Adjudicació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei
de recollida de residus, neteja viària,
passeig Marítim i platges del terme
municipal del Masnou, expedient MS
1/2013. Aprovada per unanimitat.
• Es va donar compte dels informes
d’intervenció números 3/2013 i
8/2013.

• Es va donar compte de l’informe
corresponent al primer trimestre de
l’any 2013 sobre el compliment dels
terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a
allò establert per l’article 4 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol.
• Aprovació de factures extrajudicials d’exercicis anteriors. Va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots),
ICV-EUiA (3 vots), el GIM (1 vot) i la
regidora no adscrita. Hi van votar en
contra el PSC (que havia demanat
una modificació o supressió d’un
informe, 4 vots) i el PP (2 vots).
• Modificació de les bases d’execució
del Pressupost 2013. Aprovada per
unanimitat (una regidora del PSC es
va absentar de la votació per possibles incompatibilitats).
• Aprovació i reconeixement extrajudicials de factures de CESPA 2013. Va
ser aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10
vots), el GIM (1 vot) i la regidora no
adscrita; amb els vots en contra del
PSC (4 vots) i ICV-EUiA (3 vots), i amb
l’abstenció del PP (2 vots).

Mocions
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a la promoció del turisme al Masnou. CiU va
demanar que passés a la Comissió
Informativa, proposta que va ser
acceptada pel PSC.
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre participacions
preferents i deute subordinat. S’hi
van incloure esmenes d’ICV-EUiA i
un matís d’ERC. La moció va comptar amb el vot afirmatiu de tots els
grups municipals i de la regidora no
adscrita. El PP hi va votar en contra
(2 vots).
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM sobre la reforma urgent de la renda mínima d’inserció i
de suport a la ILP de renda garantida
de ciutadania. El Grup Municipal de
CiU va proposar diverses esmenes
que van ser rebutjades pel PSC i,
després de sotmetre-les a votació,
no es van incloure perquè no van
obtenir la majoria necessària. La primera esmena va rebre el vot afirmatiu de l’Equip de Govern (CiU i ERCAM, 10 vots) i negatiu de la resta de

grups (11 vots). La segona esmena
només va tenir el vot afirmatiu de
CiU (7 vots) i la resta, en contra. La
moció va ser aprovada amb els vots
a favor del PSC (4 vots), ERC-AM (3
vots), ICV (3 vots) i el GIM (1 vot);
l’abstenció de CiU (7 vots) i la regidora no adscrita, i el vot en contra
del PP (2 regidors).
• Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per demanar que dimiteixi del seu càrrec un diputat del
Parlament de Catalunya imputat en
un cas de corrupció. No va ser aprovada en no arribar a la majoria necessària. Hi van votar a favor el GIM
(1 vot), ICV-EUiA (3 vots) i la regidora
no adscrita. L’Equip de Govern (CiU i
ERC-AM, 10 vots) i PSC (4 vots) hi van
votar en contra. El PP (2 regidors) es
va abstenir.
Intervencions del públic
En el torn de les intervencions del
públic, diverses persones es van interessar per aspectes de la quotidianitat del municipi, com la neteja o la
implicació dels regidors i regidores
en la vida del municipi.

Punts aprovats al Ple del mes de maig
A la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del dijous 16 de
maig de 2013 es van aprovar els
punts següents:
• Donar compte de l’informe d’intervenció núm. 18/2013, seguiment del
Pla d’ajust del primer trimestre 2013.
Se’n va donar compte.
• Expedient de modificació del pressupost núm. 5/2013, per suplement
de crèdit. Aprovat per unanimitat.
• Expedient de modificació del pressupost 6/2013, per crèdit extraordinari. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs tècnics i clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació del contracte de gestió
del servei d’Escola Municipal de Música del Masnou. El Grup Municipal
d’ICV-EUiA va presentar-hi onze esmenes, algunes de les quals van ser
acceptades per l’Equip de Govern.
Les altres es van sotmetre a votació i
no van comptar amb la majoria suficient per ser incorporades. De les tres
esmenes presentades pel PSC també
se’n van incorporar dues i una altra es
va descartar en no obtenir la majoria
durant la votació. La proposta final,
amb les esmenes incorporades, va
rebre els vots a favor de l’Equip de
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Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots), del
PP (2 vots) i del GIM (1 vot); en contra,
del PSC (4 vots) i ICV-EUiA (3 vots), i
l’abstenció de la regidora no adscrita.
• Aprovació d’una subvenció extraordinària a la Creu Roja del Masnou,
Alella i Teià. Aprovat per unanimitat.
• Nomenament dels membres del
Consell Municipal de Patrimoni
Cultural del Masnou. Aprovat per
unanimitat.
Es va presentar un punt d’urgència:
• Resolució del recurs de reposició
presentat pel Grup Municipal PSCPM contra l’incís de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril
de 2013, d’aprovació de la modificació del preu públic 8, FAKALÓ, Casal i
Campus Esportiu, en relació amb la
supressió de la previsió que la bonificació del 25% en les quotes dels infants i joves empadronats al Masnou
sigui en aplicació del Pla d’acció social aprovat en el pressupost 2013 i
la suspensió de l’execució. El punt es
va incloure en l’ordre del dia perquè
la urgència va rebre els vots a favor
de l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM,
10 vots), del PSC (4 vots), el PP (2
vots), el GIM (1 vot) i la regidora no
adscrita. Els tres regidors d’ICV-EUiA
es van abstenir. Quant a la proposta,

va ser aprovada amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM,
10 vots). El PSC (4 vots), ICV-EUiA (3
vots) i la regidora no adscrita hi van
votar en contra, i el PP (2 vots) i el
GIM (1 vot) s’hi van abstenir.
Mocions
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, amb l’esmena
incorporada del Grup Municipal
d’ERC-AM, per a la promoció del
turisme al Masnou. Va comptar
amb el vot a favor de tots els grups
municipals. La regidora no adscrita
es va abstenir.
• Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA contra les prospeccions d’hidrocarburs en l’entorn de la
costa catalana. Va comptar amb els
vots a favor de tots els grups municipals i la regidora no adscrita. El PP
(2 vots) va votar en contra.
Es van presentar dues mocions d’urgència:
• Moció que presenten els grups
municipals de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana de CatalunyaAcord pel Masnou en defensa de la
unitat del català a la Franja. La votació de la urgència va rebre els vots
a favor de l’Equip de Govern (CiU i

ERC, 9 vots per l’absència d’un regidor), del PSC (3 vots per l’absència d’una regidora) i la regidora no
adscrita. El PP (2 vots) i el regidor
del GIM hi van votar en contra, i ICVEUiA es va abstenir (3 vots). La moció
va ser aprovada amb els vots a favor
de tots els grups municipals i la regidora no adscrita. El PP (2 vots) va
votar en contra.
• Moció del Grup Independent del
Masnou (GIM) per instar l’Equip de
Govern a elaborar una normativa
sobre el consum d’alcohol a la via
pública. La urgència es va aprovar
amb els vots afirmatius de l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots),
del PSC (4 vots), el regidor del GIM
i la regidora no adscrita. ICV-EUiA (3
vots) i el PP (2 vots) hi van votar en
contra. La moció es va aprovar per
unanimitat.
Intervencions del públic
En el torn d’intervencions del públic,
diversos ciutadans van manifestar la
seva inquietud pels serveis que s’oferiran a les guinguetes de la platja.
També hi va haver consultes sobre
les mancances urbanístiques a Santa Madrona o problemàtiques com
l’atur juvenil.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Mercat Municipal estrena logotip
i la campanya “Dijous groc”
Durant un any, tots els dijous hi haurà una oferta especial a cada parada

MIREIA CUXART

E

l Mercat Municipal va engegar,
el 25 d’abril, la campanya “Dijous
groc”, segons la qual, durant un
any, totes les parades de l’equipament
tindran un producte en oferta cada
dijous. La posada en marxa d’aquesta
campanya, amb la qual es vol dinamitzar el Mercat Municipal i acostar-ne els
productes i serveis a la població del
Masnou, coincideix amb l’estrena del
nou logotip del Mercat, que es va presentar el dimarts 23 d’abril.
El nou logotip incideix en un dels
trets identitaris del Mercat: l’atenció
personalitzada. La nova imatge –que
es presenta en el marc de la celebració
del divuitè aniversari d’aquest equipament– es basa en la recreació d’un paradista, la persona atenta que escolta
i ajuda els clients en la seva comanda.
El logotip ha estat creat pels dissenyadors locals Santi Duran i Elena Feliu. El
regidor de Promoció Econòmica, Quim
Fàbregas, ha destacat que la campanya
“ha aconseguit el suport de tots els
paradistes, els quals oferiran productes

Moment de la presentació del nou logotip del Mercat i estrena de la campanya “Dijous groc”.
de qualitat a un preu molt ajustat. El
nou logotip del Mercat, que representa
un paradista oferint els seus productes
i serveis, s’ha posat el davantal groc per
donar a conèixer aquesta campanya,
que té per objectiu atraure l’interès de
la ciutadania del Masnou. Tal com diu

l’eslògan de la campanya, el Mercat
és qualitat i el dijous és més barat. Per
tant, val la pena acostar-se al Mercat
i aprofitar per gaudir dels productes
frescos, de qualitat i de proximitat,
especialment els dijous, en què hi ha
ofertes molt interessants”.

GERARD POCH

Multitudinària resposta ciutadana a la Fira Comercial i Gastronòmica

L

a nova ubicació i el nou plantejament de la Fira Comercial
i Gastronòmica enguany van
afegir més atractiu a aquesta convocatòria, organitzada per la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme, amb
la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou. Així ho van posar de manifest
els milers de visitants que, durant tot el
cap de setmana de l’11 i el 12 de maig,

La Fira al port,
que es va celebrar
durant tot el cap de
setmana de l’11 i el
12 de maig, va acollir
milers de visitants.

es van acostar al port per visitar les més
de setanta parades on comerciants,
serveis i industrials mostraven els seus
productes i la seva tasca. A més a més,
també van ser moltes les persones que
van prendre part en les activitats proposades. El dissabte es va inaugurar la
Fira amb la presència de membres de
la Junta Directiva de la Federació, un
bon nombre de regidors del consistori
masnoví encapçalats per l’alcalde, Pere
Parés, i el regidor de Promoció Econòmica, Quim Fàbregas, a més del diputat
de Comerç i Esport, Jordi Subirana.
A més de l’exposició de productes
i serveis de més de quaranta comerços del Masnou, durant tot el cap de
setmana es van programar un bon
nombre d’activitats per a totes les
edats relacionades amb el mar, tallers i
jocs de temàtica marinera per als més
petits, sortides amb vaixell per conèixer
la façana litoral, animació infantil... També hi va haver una vintena de parades

amb productes artesans relacionats
amb el mar. L’impuls que es va donar
a la gastronomia, ja que els visitants
van poder degustar una àmplia oferta
de plats dels restaurants del municipi,
acompanyats de vi de la DO Alella, va
fer més atractiva la Fira.

Quim Fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica

La Fira ha estat tot un èxit. El canvi d’ubicació i la incorporació de l’oferta gastronòmica han fet molt més atractiva la Fira, cosa
que ha comportat que milers de persones
s’hi acostessin. Vull agrair a la Federació, a
Promocions Portuàries i a l’Associació de
Comerciants del Port la seva implicació en
l’organització, que ha estat clau perquè la
Fira hagi aconseguit tant d’èxit.
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El conseller Felip Puig, protagonista
dels esmorzars de Cafè i Empresa
L’activitat vol promoure les relacions i la reflexió entre el teixit empresarial masnoví

MIREIA CUXART

E

l conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig,
va participar, el 16 de maig, al
cicle Cafè i Empresa. La Regidoria de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou organitza aquesta activitat
per promoure les relacions i la reflexió
entre el teixit empresarial masnoví. El
conseller va parlar sobre les circumstàncies que han de fer possible el ressorgiment polític i econòmic de Catalunya davant d’un auditori de més
de trenta persones relacionades amb
els sectors empresarial i comercial del
Masnou.
Segons Felip Puig, per superar la
crisi econòmica que patim avui dia i
recuperar l’economia, calen mesures
que permetin regenerar la confiança
en la política, i, especialment, una renegociació del pacte de la Constitució
entre Catalunya i Espanya. Pel que fa a

Puig va reflexionar sobre les circumstàncies que han de fer possible
el ressorgiment polític i econòmic de Catalunya.

la capacitat de generar riquesa, el conseller va apostar pel sector industrial
com a principal font de recuperació del
país, ja que compta amb el suport d’altres fortaleses, com ara la demografia.
Perquè la recuperació sigui possible,
va concloure, Catalunya ha de tenir estructures d’estat pròpies que permetin
una simplificació administrativa que
faciliti la generació de negoci.
El cicle Cafè i Empresa s’adreça
als sectors empresarial, industrial i
comercial del Masnou. A l’acte, també hi ha assistit l’alcalde del Masnou,
Pere Parés, i el regidor de Promoció
Econòmica, Quim Fàbregas, així com
altres representants de l’Ajuntament
de la vila.
Abans de l’esmorzar, el conseller va visitar l’Ajuntament, on va signar el llibre
d’honor entre els regidors i regidores
presents.

Una diada per conèixer la tasca i les característiques
del teixit associatiu local
El diumenge 26 de maig, l’equipament d’Els Vienesos acull la I Jornada d’Entitats i s’hi
presentarà la ‘Guia d’entitats’
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RAMON BOADELLA

E

l diumenge 26 de maig,
l’equipament cívic Els Vienesos acull la I Jornada d’Entitats, que vol esdevenir un punt de
trobada perquè les diverses associacions i col·lectius del Masnou
donin a conèixer la seva activitat
alhora que estableixen xarxes de
connexió i col·laboració entre ells.
Durant el matí, s’establirà la Mostra
d’Entitats, amb un conjunt de parades, ubicades al final del carrer
de la Segarra i en una part del
carrer de la Pollacra Goleta Constança, on s’exhibirà la tasca i el
funcionament de cada entitat participant. A més a més, les diferents
associacions han proposat diverses

Els Vienesos ha esdevingut un punt de referència per a l’activitat
de les entitats de la vila.

activitats, que es podran fer tant a
la mateixa parada com a l’escenari
instal·lat a l’interior d’Els Vienesos. I
per contribuir a enfortir els lligams
interns i externs del teixit associatiu municipal, hi ha programat un
dinar de germanor.
Un altre dels aspectes destacats
de la jornada serà la presentació
de la Guia d’entitats, un recurs en
línia disponible a la pàgina web
municipal www.elmasnou.cat, on es
podran trobar de manera detallada
i exhaustiva totes les dades de les
associacions del municipi, amb el
mateix objectiu de difondre la seva
tasca i de facilitar la interrelació entre els diferents agents socials.

A

començament del mes de
maig van finalitzar les intervencions dutes a terme
al sector d’Ocata amb l’objectiu de
pacificar-ne el trànsit, guanyar espai
públic per al veïnat i crear espais
de relació a la zona. Per aconseguir
aquests objectius, s’ha limitat l’accés
amb vehicle als carrers de Sant Domènec i Sant Agustí, només permès
als veïns i veïnes d’aquests carrers i
als usuaris de la farmàcia. El resultat
més obvi dels treballs ha estat la
creació de dues petites zones de

SATISFACCIÓ

L’actuació ha
tingut una
molt bona
acollida entre
el veïnat

S’han creat dues zones de descans
a l’encreuament entre els carrers
del Capità Maristany Noms i Sant
Domènec.

RAÜL ANDREU

Nova illa de
prioritat per
a vianants al
barri d’Ocata

Al juny
comença la
urbanització
del carrer
d’Artesa
de Segre

descans a l’encreuament entre els
carrers del Capità Maristany Noms i
Sant Domènec, amb bancs i cadires,
pintura al terra per delimitar la zona
i elements de jardineria.
Totes les mesures han estat
realitzades amb mitjans propis de
l’Ajuntament i han suposat un cost
baix. L’actuació, que té com a punt
de partida una moció aprovada al
Ple per unanimitat, ha tingut una
molt bona acollida entre el veïnat,
el qual n’havia estat informat prèviament.

Durant el proper mes de
juny s’iniciaran les obres
d’urbanització del carrer
d’Artesa de Segre, en el
tram comprès entre l’avinguda de la Mare de Déu de
Núria i l’avinguda de Cusí i
Furtunet.
L’objectiu de les obres
és aconseguir un canvi remarcable en la mobilitat
de la zona, ja que es millora
una de les principals vies de
comunicació de Santa Madrona amb els altres nuclis
del municipi. L’Ajuntament
demana als veïns de la zona
la seva col·laboració i comprensió durant el temps
d’execució de les obres,
davant dels inconvenients
i les incomoditats que els
puguin ocasionar, tot i que
s’intentarà causar-los les
mínimes molèsties possibles.

Recomanacions sobre consum per a les persones grans i per a la població en general
Les persones grans són un col·lectiu especialment protegit pel Codi de consum de Catalunya. Per això els recordem els seus drets com
a persones consumidores i les informacions següents:
• L’empresa venedora respon dels defectes
d’un producte durant dos anys.
• Si detecteu un defecte dins els sis primers
mesos a partir de la compra, es presumeix
que ja hi era, però, passat aquest termini, heu
de demostrar que el defecte és de fabricació.
• Pregunteu si l’empresa venedora del producte accepta canvis: no hi ha cap obligació
de canviar un producte en perfecte estat,
llevat que així ho anunciï l’empresa.
• Si durant una excursió adquiriu un producte
de preu superior a 48 euros, heu de saber

que disposeu de set dies des del moment
de la recepció per retornar-lo, sense explicacions ni penalitzacions.
• Desconfieu de les visites imprevistes que
vénen a casa vostra a fer revisions del gas
natural o del butà. Recordeu que la revisió
de les instal·lacions fixes del gas butà s’ha
de fer cada cinc anys i l’heu de sol·licitar
a una empresa instal·ladora. Guardeu el
certificat de revisió, que us han de lliurar
obligatòriament. Recordeu que la companyia de gas natural està obligada a fer una

inspecció periòdica cada cinc anys i té un
cost econòmic. Ha de comunicar als veïns
de la finca, uns dies abans i mitjançant un
avís, quin dia passarà a fer-la.
• Si rebeu a casa la visita de comercials perquè
canvieu de companyia de la llum, del gas o
del telèfon, aneu amb compte amb la documentació que els lliureu (no faciliteu dades
bancàries si no n’esteu ben segurs) i vigileu
amb el que signeu.
• Disposeu de set dies per anul·lar el contracte,
sense necessitat de donar-ne cap justificació.

• En les vendes a domicili, no compreu de
manera impulsiva i penseu que disposeu de
set dies des de la recepció del producte per
desistir de la compra, si supera els 48 euros,
sense explicació ni penalització econòmica.
• En les reparacions d’electrodomèstics i les
reformes a casa és obligatori que us facin
un pressupost previ llevat que hi renuncieu. Aquests serveis tenen una garantia de
sis mesos.
• No us precipiteu a signar cap document.
Abans, cal que el llegiu bé.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informació de Consum al vostre servei. Allà us informaran sobre aquest o altres temes de consum, i gestionaran
i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies. C/ de Roger de Flor, 23. Tel. 93 557 18 00, omic@elmasnou.cat.
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Càritas recollirà i distribuirà mobles
i electrodomèstics en bon estat
L’entitat i l’Ajuntament col·laboren per ajudar les persones que pateixen dificultats

CEDIDA

C

àritas Parroquial del Masnou
ha endegat un servei per afavorir la donació de mobles,
electrodomèstics i altres objectes
de la llar que no tenen cabuda, per
limitacions d’espai, als centres de
recollida de roba. Aquestes donacions aniran destinades exclusivament a famílies que actualment
ja reben l’ajut de Càritas. Podran
incloure’s com a donacions objectes
com taules, cadires, armaris, rentadores, calefactors, ràdios, aparells
informàtics, bicicletes, eines de
cuina i objectes relacionats amb la
natalitat (bressols, cadires de rodes,
cotxets, etc.).
L’única condició inexcusable és
que tots els objectes esmentats estiguin en bon estat de conservació,
per tal que puguin ser novament
utilitzats. Aquest servei vol satisfer
dues necessitats diferents: d’una
banda, la de les persones que volen

Les donacions aniran destinades a famílies que actualment ja reben
l’ajut de Càritas.

BON ESTAT

Es demana
que tots els
objectes que es
donin estiguin
en bon estat

donar mobiliari o electrodomèstics
i busquen la millor via, i, de l’altra, la
de persones que en necessiten o estan interessades a rebre’n. D’aquesta manera, quan des dels Serveis
Socials de l’Ajuntament detectin
una necessitat en aquest sentit, el
servei de Càritas repassarà les llistes
d’oferiments i, si no hi ha cap oferta
adequada, farà una campanya de
divulgació, a fi de poder aconseguir,
al més aviat possible, l’objecte sol·
licitat.

Les persones que vulguin lliurar algun dels objectes esmentats han de trucar als
telèfons següents:
93 555 65 67, dilluns i dimecres, de 17 a 20 h (pregunteu per Clemente)
93 555 62 13, dijous, de 19 a 21 h (pregunteu per Joan Maria)
També poden escriure un correu a l’adreça: serveicaritasparroquiamasnou@gmail.com.
En principi, el destinatari dels mobles els recollirà personalment. En cas de dificultat, el servei
facilita un mitjà de transport.

L’OAC comunicarà a altres administracions les dades de domicili
de les persones que ho sol·licitin
Amb la implementació de l’administració electrònica, l’Ajuntament persegueix una gestió més oberta i accessible

L’

Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) ofereix un nou servei
amb el qual es vol facilitar el
procés de moltes de les gestions que
els ciutadans han de dur a terme.
Amb la intenció d’evitar que s’hagin
de desplaçar d’una administració a
una altra per facilitar dades i informacions, l’OAC comunicarà a altres
administracions les dades de domicili de les persones que ho sol·licitin
presencialment a l’edifici municipal
de Roger de Flor, 23. Amb aquest
servei, els ciutadans s’estalvien d’haver de presentar certificats o volants
del padró municipal d’habitants en
paper a les diferents administracions
públiques que necessitin conèixer les
dades del seu domicili de residència.
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Actualment, les administracions
públiques on es pot fer voluntàriament la comunicació de les dades
de domicili són: l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT), la
Direcció General de Policia (DGP), la
Direcció General de Trànsit (DGT),
l’Institut Nacional de la Seguretat
Social (INNS), la Mutualitat General
de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) i la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS).
Aquest nou servei de l’OAC s’emmarca en el procés d’implementació de
l’administració electrònica que s’està
duent a terme a l’Ajuntament del
Masnou, amb la qual es vol caminar
cap a una administració més oberta i
accessible.

OAC

CampanyES en marxa
a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana

Del 21 al 31 de maig
Preinscripció a l’Escola Municipal de Música, curs 2013/2014
Del 21 al 31 de maig
Sol·licituds d’ajuts per a llibres de text, curs 2013/2014
Del 10 al 14 de juny
Matrícula a les escoles bressol, curs 2013/2014
Del 20 al 28 de juny
Preinscripció a l’Escola d’Adults, curs 2013/2014
De l’1 al 5 de juliol
Matrícula a l’Escola Municipal de Música, curs 2013/2014

El Masnou celebra Sant Jordi
Durant tota la jornada, els carrers de la vila van mostrar una aparença festiva

U

Roses, llibres i... música
L’Escola Municipal de Música
(EMUMM) va fer un concert a la plaça
del davant de l’edifici municipal de
Roger de Flor, a la tarda, amb el qual
va contribuir a enriquir l’ambient creat per les diferents parades de llibres,
flors i productes artesans que s’havien instal·lat al carrer.
Moltes entitats van voler donar a
conèixer la seva tasca. Una de les parades que es va poder visitar va ser la de
l’entitat Amnistia Internacional, en la

El Camí Ral es va
omplir de parades de
llibres, roses i productes artesanals.

ENTITATS
AL CARRER

Les entitats
aprofiten
aquesta diada
per donar-se a
conèixer

qual es van aconseguir 428 signatures
per combatre la violència contra les
dones a Egipte. També s’hi van vendre
llibres relacionats amb les campanyes
reivindicatives d’aquesta ONG.
L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) del Masnou també va
instal·lar una parada per presentar la
campanya per animar la població a
penjar l’estelada al balcó coincidint
amb Sant Jordi. Amb el nom “Per Sant
Jordi, el llibre, la rosa i l’estelada al
balcó”, la voluntat d’aquesta iniciativa és visualitzar el suport a la causa
sobiranista aprofitant la Diada, així
com promoure la tradició de regalar
roses i llibres. Una altra entitat amb

Serveis

pollastres a l’ast
menjars preparats

Serveis

GERARD POCH

n total de 25 parades amb
llibres, roses i productes
artesanals es van establir als
carrers del Masnou per oferir els seus
productes durant la diada de Sant
Jordi. Entitats, comerços, creadors i
consistori van aconseguir una jornada especial a la vila. Amb la voluntat
d’afegir-se a la celebració, l’Ajuntament del Masnou va regalar un punt
de llibre a les persones que van visitar
els equipaments municipals durant la
jornada del 23 d’abril.
Els regidors i regidores també
van visitar els diversos casals de gent
gran de la vila per participar en les
nombroses activitats que els usuaris
hi havien preparat.
Els comerciants de la vila agrupats en la Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme, van regalar una
bossa reutilitzable en forma de rosa
als clients.

una parada al Camí Ral va ser Poesia
en Acció, que va oferir els llibres dels
seus associats.
Les tradicions, per a tothom
Els estudiants de català del Masnou
van visitar les parades de llibres i roses del poble, i van gaudir de l’ambient cultural i festiu de tota la jornada.
Prèviament, a l’aula, els grups de nivell Bàsic havien descobert la llegenda de Sant Jordi i la tradició d’aquesta
diada. El grup d’Intermedi 3 havia fet
una recerca i lectura de poemes de
Salvador Espriu, del qual aquest any
es commemora el centenari del naixement.

Tot tipus de reparacions

Serveis
per a la llar i comunitats.

per a la llar i comunitats.

Tot tipus de reparacions

Tot tipus
de reparacions
Xavi Fuster
Xavi
Fuster
93 555 24 91
serveisintegralsxl@gmail.com
per a la llar i comunitats.

Tel. 609 34 56 90
93 555 24 91

begudes

Serveis
Serveis
llaminadures
gelats

Xavi Fuster
Tel. 609 34 56 90

Tel. 609 34 56 90
93 555 24 91

serveisintegralsxl@gmail.com

serveisintegralsxl@gmail.com

Tot tipus de reparacions

llarFuster
i comunitats.
Tot tipus de reparacions per a la
Xavi
per a la llar i comunitats.
Rehabilitació d’habitatges, banys i cuines;

Tel. 609 34 56 90

aigua, gas i electricitat;

reparació de persianes;

555instal
24lacions
91 d’alumini;
general;
calefaccions; aires condicionats; pladur; pintura decorativa i93

Pg. Romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50

Xavi F

Tel. 609 34

93 55

serveisintegra

serveisintegralsxl@gmail.com
portes de garatge (instal lació i posada en marxa); ebanisteria;
alarmes; jardineria; regs i poda

neteges de comunitats, pàrquings i particulars; instal lació de xemeneies i escurament,

Rehabilitació d’habitatges, banys i cuines;

aigua, gas i electricitat;

calefaccions; aires condicionats; pladur;

pintura decorativa i general; instal lacions d’alumini;

portes de garatge (instal lació i posada en marxa); ebanisteria; alarmes;

reparació de persianes;

jardineria; regs i poda

neteges de comunitats, pàrquings i particulars; instal lació de xemeneies i escurament,
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Els alumnes de català per
a adults coneixen la vila

Inauguració de les
noves instal·lacions
del CIRD

El CPNL promou diverses activitats
per aplicar el coneixement de la llengua
a situacions socials reals

CIRD

PROFESSIONAL

Centre d’Informació i Recursos
per a Dones

E

Pg. Prat de la Riba, 16
Tel. 93 555 81 04
dona@elmasnou.cat

CEDIDA

l Centre de Recursos i Informació per a Dones (CIRD)
inaugura noves instal·lacions al Casinet (carrer de
Barcelona, 3). El centre és un punt d’atenció i de suport per a les dones que es trobin amb qualsevol problemàtica, així com per a les que volen informació o recursos
per al seu desenvolupament personal i social. Es va inaugurar al mes de març de 2009, a la Casa de Cultura, d’on es
va haver de traslladar, temporalment, a l’edifici de Roger
de Flor, per diversos problemes estructurals de la casa. La
inauguració de la nova seu serà el 7 de juny, a les 19 h.

voluntari Jordi Milà va fer una explicació de l’evolució històrica de la
mina de la Cresta, situada a la plaça
d’Ocata.
Aquesta és només una de les
activitats promogudes des del CPNL,
entre moltes altres. El dia de Sant
Jordi, els estudiants de català van
visitar les parades de llibres i roses
del poble. Prèviament, a les diverses
classes s’havien treballat les tradicions pròpies d’aquesta diada.

Resultat de les Beques de Música Jove
El 17 de maig es va celebrar, al Casal d’Alella, el concert final de
la novena edició de les Beques de Música Jove, organitzades pels
ajuntaments del Masnou, Alella, Cabrils, Montgat, Tiana i Vilassar
de Mar. Les formacions del Masnou Grass i Through the Lies van ser
finalistes a la categoria B (de 21 a 30 anys). Finalment, les beques
van ser per a El Veïnat (de Vilassar de Mar, beca al suport musical,
categoria A), Judit Neddermann (de Vilassar de Mar, beca per a la
producció artística, categoria B, i per al nou talent de veu) i per
a Antonio Postius, de Read Bears (de Cabrils, beca al nou talent
instrumental).
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L’equipament s’ubicarà a l’edifici del Casinet.

El grup masnoví Grass durant la seva actuació a la final.

AJUNTAMENT DEL MASNOU

E

l divendres 10 de maig, l’Oficina de Català del Consorci
per a la Normalització Lingüística del Masnou (CPNL), amb la
col·laboració del Museu de Nàutica,
va organitzar una sortida cultural
i de germanor. Una trentena de
persones, entre alumnes dels cursos
de català per a adults del Masnou i
voluntaris i aprenents del programa
Voluntariat per la Llengua, van visitar
la Mina Museu. Durant la visita, el

MIREIA CUXART

Els alumnes de català van poder visitar la Mina Museu.

ENSENYAMENT

El Centre de Formació de Persones Adultes (CFPAM)
ofereix el curs d’accés directe als cicles de grau mitjà
El termini de preinscripció per a alumnes nous serà del 20 al 28 de juny

CEDIDA

E

ntre les novetats principals
del Centre de Formació per a
Persones Adultes del Masnou
(CFPAM) per al curs 2013-2014 destaca l’oferta del curs específic per a
l’accés als cicles de grau mitjà. Aquest
curs substitueix els de preparació per
a les provés d’accés als cicles formatius que es feien fins ara al CFPAM i
suposa, per a les persones que el superin, l’accés directe als cicles de grau
mitjà de formació professional inicial.
Les matèries d’aquest curs s’estructuren en tres àmbits: comunicació,
social i cientificotecnològic. La durada
mínima és de 600 hores i la superació
del curs també suposa l’exempció de
la part comuna de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà d’arts
plàstiques i disseny, i la prova d’accés
general als ensenyaments esportius
de règim especial.
A més del nou curs específic, al
CFPAM es continuen oferint els ense-

Al CFPAM s’ofereixen diversos
ensenyaments
per a persones en
edat adulta.

nyaments següents: graduat en educació secundària per a persones adultes (GES), curs de preparació per a les
proves d’accés als cicles formatius de
grau superior, tallers d’informàtica,
tallers d’anglès, tallers d’alfabetitza-

ció i curs de castellà de nivell bàsic
(acolliment lingüístic).
La preinscripció d’alumnes nous
es farà del 20 al 28 de juny, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en l’horari
habitual. Per resoldre tots els dubtes
que puguin sorgir sobre els cursos i el
procediment de preinscripció, s’ha organitzat una xerrada informativa el 18
de juny, a Els Vienesos, a les 19 h, en
què es donarà tota la informació sobre el procediment de preinscripció,
inscripció i matrícula. També es parlarà de les proves de nivell, que són necessàries per a alguns ensenyaments,
i que es faran entre l’1 i el 4 de juliol.
A partir de l’11 de juny, a la pàgina
web municipal (www.elmasnou.cat), a
l’apartat de l’oferta formativa, es podrà obtenir informació més concreta
sobre els requisits de cada ensenyament, els horaris i la documentació
necessària per a la preinscripció i la
matrícula.

El Consell Municipal dels Infants vetlla pel civisme i la convivència
El dimarts 14 de maig, es va constituir el Consell Municipal dels Infants del curs 2012-2013. La sessió
va ser presidida per l’alcalde, Pere
Parés; la regidora d’Ensenyament,
Noemí Condeminas, i la regidora de
Civisme i Convivència, Sílvia Folch.
El Consell es configura amb els vint
representants de l’alumnat de 6è
de tots els centres educatius del
Masnou, que van fer de regidors
per un dia, van discutir sobre els
problemes de la vila i hi van presentar propostes de millora.
Durant les intervencions de
l’alumnat es van anar coneixent les idees que havien treballat per
pal·liar els problemes de convivència. Entre les diferents propostes
que van fer, es van debatre i es van votar les tres que van rebre
més suport: la d’instal·lar més papereres al poble i a la platja, algunes de les quals amb tapa, cendrer i dispensadors de bosses per
recollir els excrements dels gossos; habilitar un espai al municipi

MIREIA CUXART

Més papereres, un espai per a grafits i uns contenidors més ben distribuïts, els temes que més preocupen la població infantil

per poder-hi fer grafits, i, finalment, distribuir millor els contenidors de brossa.
L’alcalde va convidar tots els regidors del Consell a fer el seguiment del procés conjuntament amb el regidor de Manteniment,
Jordi Matas, i amb la voluntat d’estudiar les propostes concretes
del Consell en aquest àmbit.
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ENSENYAMENT

Els centres escolars proposen actes ciutadans
L’escola Ocata celebra la Festa de la Primavera i l’Institut Mediterrània fa el concert de maig solidari
La Festa de la Primavera de l’escola Ocata
va incloure diverses
activitats.

CEDIDA

GERARD POCH

L’institut Mediterrània va oferir un concert solidari a benefici
de la Creu Roja.

A

mb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, el dissabte 20
d’abril, l’escola Ocata va convidar tota la població a la festa que havia
organitzat a la plaça de Marcel·lina de
Monteys. La celebració va seguir un
fil argumental, “Una història d’amor”,
amb el qual es va reivindicar la riquesa
d’aquesta escola com a patrimoni
artístic i arquitectònic del municipi.
S’hi van dur a terme diverses activitats,

IMPLICACIÓ

Les escoles
participen
a l’activitat
cultural del
municipi

com exposicions de poemes visuals,
tallers de màscares, venda de llibres,
marató de lectura o tennis de taula.
D’altra banda, l’institut Mediterrània va organitzar, el 12 de maig,
el Concert de Maig, una iniciativa
solidària amb interpretacions d’instruments, ball i veu a càrrec dels
alumnes i professors de l’institut, amb
la col·laboració de la Jove Orquestra
de Guitarres del Maresme i la partici-

pació especial del guitarrista Joaquim
Rovira. També hi va actuar la coral de
l’institut, la qual s’ha recuperat després
de molts esforços de professors i alumnes. El concert va ser dirigit per la professora de música Carmen Pérez i va
comptar amb l’assistència i el suport
de la regidora d’Ensenyament, Noemí
Condeminas. L’entrada va tenir el preu
simbòlic d’un euro i els diners recaptats es destinaran a Creu Roja.

Conveni entre l’Ajuntament i l’Aula d’Extensió Universitària
per millorar els recursos educatius i culturals dels adults
L’entitat organitza conferències mensuals i altres activitats per satisfer les inquietuds culturals
de les persones de més de cinquanta anys
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SÒNIA HERNÁNDEZ

P

er primer any, l’Ajuntament i
l’Aula d’Extensió Universitària
del Masnou han signat –el
mes d’abril passat– un conveni de
col·laboració per millorar el camp
educatiu de formació de les persones
adultes amb caire no professionalitzador del municipi. L’entitat, sense ànim
de lucre, està adscrita a la Universitat
Pompeu Fabra i integrada a l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent
per a la Gent Gran de Catalunya. La
seva finalitat principal és difondre la
cultura, despertar l’interès, i estimular
i satisfer al màxim possible les inquietuds intel·lectuals de les persones
adultes del Masnou. Amb aquest

El 7 de maig, Lluís
Permanyer va parlar
dels misteris de ‘Las
Meninas’ .

objectiu, organitzen conferències periòdiques impartides per especialistes
de prestigi reconegut, tallers i seminaris de temàtica i durada variables,

viatges i sortides (exposicions, actes
culturals ...). Els actes proposats sempre han tingut una molt bona resposta entre els els seus 186 associats i
altres persones interessades.
Poden fer-se sòcies de l’AEUM
totes les persones interessades en
la cultura, sense límit màxim d’edat
ni formació específica i, sobretot,
amb ganes de mantenir i ampliar els
seus coneixements . Només cal que
omplin la butlleta d’inscripció amb
les dades personals i que abonin una
quota anual. Es pot contactar amb
l’entitat per aconseguir més informació mitjançant la seva adreça electrònica: aeuelmasnou@gmail.com.

SALUT PÚBLICA

Col·laboracions amb DISMA per a
la integració dels disminuïts psíquics
L’entitat organitza, el 2 de juny, la trenta-quatrena edició del seu Festival, al pati del Casino

L’

Trenta-quatrè Festival
El reconeixement i el suport amb
què compta l’entitat de tota la ciutadania es fa evident, especialment, en

Ferran Flo

Regidor
de Salut Pública

CEDIDA

Ajuntament i l’entitat DISMA,
que treballa per a l’atenció i
la integració de les persones
amb disminució psíquica, han signat
un conveni de col·laboració perquè
l’associació continuï oferint la seva
tasca. Una de les preocupacions
principals de l’entitat és l’acompanyament dels seus socis i usuaris durant
el temps d’oci i els caps de setmana.
En aquest sentit, el 27 d’abril passat,
van poder gaudir d’una estona de piscina al Complex Esportiu Municipal.
Les regidories d’Esports i Salut Pública van treballar conjuntament amb
l’entitat per cedir-li les instal·lacions,
perquè els integrants de DISMA poguessin gaudir dels beneficis de la
natació. El regidor de Salut Pública,
Ferran Flo, va visitar la piscina per fer
costat als associats de l’entitat.

Els usuaris de DISMA van poder gaudir d’un bany a la piscina municipal.

SUPORT

El suport de
tota la ciutadania fa que la
jornada festiva
sigui un èxit

el decurs del Festival DISMA, que enguany, el 2 de juny, arribarà a la trenta-quatrena edició. Com és habitual,
aquesta jornada festiva, amb què es
pretén recaptar fons i col·laboracions
per a la tasca que realitza l’associació,
es farà al pati del Casino, on hi haurà
diverses activitats i actuacions d’entitats i col·lectius del municipi.

El 9 de maig passat, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i
DISMA. Respon a la gran tasca d’interès públic i social que aquesta entitat
desenvolupa de suport a les accions
de promoció de la salut que la Regidoria de Salut Pública du a terme.
Us recordem que teniu una gran
cita el diumenge 2 de juny amb motiu del Festival de DISMA. Afortunadament, any rere any, el Festival ha anat
creixent i, en l’actualitat, és un referent a la primavera de la nostra vila.
Amb el Festival d’enguany arriben
a la trenta-quatrena edició. Per tal que
sigui un altre èxit, us encoratjo a participar i a col·laborar activament i solidàriament en aquesta festa, que és,
sens dubte, la de totes i tots.
Així doncs, fins aleshores.

Control del mosquit tigre. Mesures de prevenció durant les vacances
Dintre del Pla integral de control del
mosquit tigre, l’Ajuntament continua
la seva campanya informativa sobre
els riscos de proliferació d’aquest
insecte i les prevencions que cal tenir presents per evitar-la. En aquest
sentit, i davant la proximitat de les
vacances estiuenques, és important
tenir en compte alguns consells que
fan referència a espais o equipaments
que, per la seva activitat, esdevenen
punts importants de risc de cria del
mosquit tigre.
· Escoles: Els elements de joc no han de
tenir aigua estancada, especialment en
èpoques de vacances, durant les quals
hi pot romandre més temps. En el cas
que hi hagi pneumàtics destinats als
jocs, han de mantenir-se secs, prefe-

rentment mitjançant perforacions o bé
col·locant-los semienterrats en posició
vertical.
· Horts, solars i finques en desús: Cal
mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, amb
especial atenció a la brossa, les eines
de treball i els elements de mobiliari
abandonats. En el cas que hi hagi dipòsits d’aigua, s’han de mantenir tapats o
coberts amb tela de mosquitera.
· Determinades activitats comer·
cials i industrials (centres de jardi·
neria, clubs nàutics, instal·lacions
d’hibernació de barques, instal·
lacions agrícoles i ramaderes, etc.)
que disposin de punts d’acumulació
d’aigua, per l’ús de pneumàtics o al·
tres elements de risc: Cal una vigilància periòdica dels punts de risc per evitar

la proliferació dels mosquits. En aquests
àmbits, el control dels possibles focus
de cria de mosquits ha d’incorporar-se
als plans interns de seguretat i higiene
de les empreses.
· Centres que emmagatzemen i ma·
nipulen pneumàtics fora d’ús (PFU)
i deixalleries: Cal mantenir la perifèria de les zones d’emmagatzematge de
pneumàtics usats i de deixalles lliures de
vegetació i d’objectes que puguin acumular aigua i afavorir la cria del mosquit
tigre. L’apilament dels pneumàtics usats
s’ha de fer en columnes verticals i s’han
de cobrir amb lones sempre que sigui
possible. A més, cal garantir una bona
rotació dels pneumàtics i prioritzar la
destrucció ràpida dels provinents de
zones afectades, i la trituració dels PFU
al més aviat possible.

· Circuits de reg i desguassos: Les
tasques de manteniment han d’evitar
que s’entollin i s’han de mantenir nets.
· Masses d’aigua en patis i jardins
privats: En les tasques de manteniment d’estanys o masses d’aigua no
s’han de deixar les instal·lacions sense
cap tipus de recirculació d’aigua o amb
uns nivells baixos que permetin l’establiment de mosquits.
Durant les vacances d’estiu, tots aquests
espais –escoles, cases amb jardí o horts,
establiments, indústries, etc.– poden
quedar tancats durant més d’una setmana, i poden esdevenir focus importants de
mosquits tigre si hi han quedat exposats
a la pluja objectes que poden acumular
aigua. Per això, cal tenir en compte que
cal retirar o tapar tots aquests objectes.
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EN PORTADA

Des de la seva creació, l’EMUMM s’ha configurat com un agent molt destacat en la dinamització
sociocultural de la vila. Un exemple recent va ser el concert que va oferir el dia de Sant Jordi a la plaça
del davant de l’edifici de Roger de Flor.

GERARD POCH

L’Escola Municipal de Música enceta
l’etapa del seu desplegament complet
El Ple de l’Ajuntament aprova l’expedient per a la contractació de la gestió indirecta
del servei fins al curs 2018-2019

L’

Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
s’enfronta a l’etapa en què
ha d’assolir el seu desplegament complet després d’entrar en
funcionament el curs 2009-2010. En
aquests quatre anys, el servei municipal ha superat diverses circumstàncies –marcades especialment
per les dificultats econòmiques que
experimenten totes les administracions– en què fins i tot se’n va arribar
a proposar la supressió el mes de
maig del 2012.
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La situació actual, però, és diferent, gràcies al treball conjunt dut
a terme pels representants dels
usuaris i usuàries, del professorat i
de l’Ajuntament. La voluntat municipal d’assegurar la continuïtat de
l’EMUMM va quedar manifesta en
l’aprovació de dues mocions aprovades pel Ple que establien el compromís d’estudiar-ne la viabilitat. De
la gestió provisional curs a curs que
s’ha anat allargant des dels inicis de
l’escola, es passa a una gestió a llarg
termini. Segons l’Equip de Govern,

VIABILITAT

El nou
expedient de
contractació
inclou un pla
econòmic i
de viabilitat
fins al desplegament del
projecte

la situació en què es trobava la gestió de l’escola era poc sostenible,
perquè mancava un pla econòmic i
de gestió fins al desplegament total
de l’escola, la qual cosa obligava a
fer un concurs de l’adjudicació per a
la gestió del professorat cada any i
l’escola estava en un estat de provisionalitat constant. En canvi, el nou
expedient de contractació inclou un
pla econòmic i de viabilitat fins al
desplegament del projecte, fet que
permet acomplir tots els objectius
plantejats per a aquest servei.

Una nova gestió
El fruit de totes les gestions dutes a
terme és l’expedient de contractació
del servei d’escola municipal de música que va aprovar el Ple a la sessió
del 16 de maig. Segons aquest document, que reflecteix el pla de viabilitat que s’ha fet per assegurar-ne
el funcionament, l’Ajuntament
proposa una concessió administrativa, amb lliure concurrència, de
gestió indirecta. Això vol dir que
l’empresa que guanyi el concurs de
licitació s’haurà d’encarregar d’oferir
el servei d’escola de música a tota la
població, tot i que és prioritari per a
les franges d’edat entre els 4 i els 18
anys, i haurà d’assumir-ne la docència, la gestió administrativa, l’organització, el control i la gestió tècnica
i econòmica, així com la consergeria.

Implementació del projecte
La contractació –el concurs de
licitació de la qual és previst per a
l’estiu– estableix que la cessió de
la gestió es farà fins al curs 20182019, quan ja s’haurà implementat
totalment el projecte pedagògic
de l’EMUMM, és a dir, quan per
primera vegada una promoció
d’alumnes que va començar amb
el primer curs haurà acabat la seva
formació musical completa. Tot i
així, les condicions de la contractació preveuen la possibilitat d’una
pròrroga de dos anys, fins al curs
2020-2021. El preu del contracte és
de gairebé 1,5 milions d’euros, que
l’Ajuntament aportarà mitjançant
subvencions, per a les quals pot
demanar la col·laboració d’altres
administracions.

Una entitat molt activa
Des de la seva creació, l’EMUMM,
que té la seu a l’escola Ferrer i Guàrdia, s’ha configurat com un agent
molt destacat en la dinamització
sociocultural de la vila. Amb 83
alumnes, ha estat present i ha protagonitzat cites culturals destacades,
ja sigui amb l’organització dels seus
propis concerts o amb la implicació
en altres festivitats i celebracions
promogudes per altres entitats. Un
exemple recent va ser el concert
que va oferir el dia de Sant Jordi a la
plaça del davant de l’edifici municipal de Roger de Flor, 23.

FINAL DE CURS

L’EMUMM farà
el concert de
final de curs
el 15 de juny a
l’Espai Escènic
Ca n’Humet

Noemí
Condeminas
Regidora
d’Ensenyament

SÒNIA HERNÁNDEZ

Aquest curs, l’escola té 83 alumnes, que fan diversos concerts al llarg de l’any.
Pedagògicament parlant, l’educació musical s’ha consolidat com un
àrea d’aprenentatge per a infants,
que potencia la intel·ligència i la
socialització a través del seu component més lúdic, que també es
pot traslladar al col·lectiu d’adults
que cerquen alternatives de coneixement, fora del seu àmbit laboral, o que simplement disposen
de temps per fer allò que més els
agrada i enriqueix. Aquestes són
unes de les principals raons per
les quals el projecte de l’Escola
de Música l’hem de fer gran entre
tots, aconseguint que pugui arribar
a tots els vilatans que ho desitgin.
Fem, doncs, de l’Escola de Música
un gran projecte cultural de tots els
masnovins i masnovines.

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA
Y PRESUPUESTO SIN CARGO
• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

El Masnou

Divendres, dissabtes
i vigílies

• Tecnología de vanguardia
• Modernas instalaciones
• Todas las especialidades
• Financiación a medida

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou
info@bukal.es · www.bukal.es

Tel. 93 555 12 48
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CULTURA

La Festa Major:
una obra d’art
El pregó d’inici de la celebració
es transforma en un sopar popular
amb carmanyola

RAMON BOADELLA

A

mb el lema “Omplim d’art el
Masnou”, la Festa Major de
Sant Pere de 2013 tindrà com
a fil conductor temàtic les arts. Per
aquesta raó, les activitats proposades
entre el 27 i el 30 de juny donaran
visibilitat a la feina dels artistes del
Masnou en totes les facetes: música,
teatre, arts visuals, lletres, dansa... Així
mateix, les entitats de la vila han proposat nombroses activitats per gaudir
de la Festa Major.
Un cartell plural
La primera manifestació del tema
central de la celebració serà la imatge
de la festa. El tradicional concurs de
cartells enguany s’ha substituït per
un procés de treball col·lectiu amb
l’objectiu de promoure la participació
del major nombre possible d’artistes
del Masnou. Aquesta proposta es materialitza en dos suports: la banderola,
que es penjarà als fanals del Masnou,
i el cartell en paper, que s’enganxarà
per tota la vila. Aquests dos suports
proposen una icona: la lletra ema, en
referència al Masnou, que vol convertir-se en el símbol de la Festa Major
2013. Els artistes pintaran o inclouran
el seu disseny o proposta plàstica dins
d’aquesta ema. D’aquesta manera,
es podran veure tants cartells com
artistes hi participin i també hi haurà
oportunitats perquè qualsevol persona pugui realitzar el seu propi cartell
de Festa Major.
En l’àmbit de les arts visuals, hi
haurà diverses propostes, com ara
la segona edició de l’exposició col·
lectiva de Festa Major, una fira de pin-
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tors (el Primer Diumenge de l’Art), una
exposició dedicada a Joan Comellas
en el centenari del seu naixement o
una invasió d’art contemporani pels
carrers de la vila. Es poden consultar
les bases per participar en l’exposició
col·lectiva i al Primer Diumenge de
l’Art a la pàgina web municipal
www.elmasnou.cat.

La icona de la
lletra ema, en
referència al
Masnou, vol
convertir-se en el
símbol de la Festa
Major 2013. Els
artistes pintaran
o inclouran el seu
disseny o proposta plàstica dins
d’aquesta lletra

Música i lletres
També la música estarà ben representada a la Festa, amb un macroconcert
dedicat als músics locals a l’espai
Nimfa, que culminarà amb l’actuació
del grup Dr. Calypso, així com amb les
diferents actuacions de les corals i entitats musicals de la vila. La dansa i les
lletres tindran el seu espai privilegiat.
D’una banda, les entitats i els agents
que fomenten la dansa al Masnou
oferiran un festival conjunt a l’Espai
Escènic Ca n’Humet. De l’altra, les lletres tindran el seu espai a Can Malet,
on el passejant trobarà una instal·lació
formada per textos dels escriptors del
nostre municipi que han publicat alguna obra. El teatre estarà present en
la figura del pregoner, que difondrà
pel poble les activitats de la festa, i en

Les altres celebracions de l’estiu
La Festa Major és la primera de les cites culturals estiuenques,
a la qual segueixen, entre l’11 i 13 de juliol, el Fascurt, organitzat per l’associació AKONGA amb el suport de l’Ajuntament, i, del 23 al 26 de juliol, el Ple de Riure. En el moment de
tancar aquesta edició, s’estava treballant en la configuració
de la programació d’aquests dos festivals per a l’estiu.

activitats com la visita teatralitzada
al Museu Municipal de Nàutica i diferents propostes de teatre de carrer.
Pregó comunitari
Per presentar aquest esperit artístic
i de germanor de Festa Major, per al
pregó d’enguany es proposa un sopar
popular en què cadascú pot portar
la carmanyola o aprofitar la parada
de les tradicionals sardines mentre
es gaudeix d’un pregó molt especial,
que anirà seguit de l’actuació del grup
d’havaneres Els Cremats i un karaoke
amb una banda en directe amb el
grup De Mortimers.
El tradicional dia dels focs hi haurà
el concert d’Hotel Cochambre i discjòqueis del poble culminaran la revetlla
de Festa Major. El dia de Sant Pere
actuarà la Cobla Orquestra Montgrins
i, com a cloenda de la Festa Major, ho
farà el grup Mishima.

Jaume
Oliveras

Regidor de Cultura

Esperem omplir els carrers de les propostes dels nostres creadors locals,
amb les arts visuals, les lletres, la dansa, la música i el teatre. La participació
popular vol ser el segell distintiu de la
Festa Major d’enguany. Esperem que
siguin uns dies intensos en què, amb
la convivència al carrer, puguem gaudir d’una bona Festa Major.

Constituït
el Consell
del Patrimoni
Cultural
del Masnou

Les entitats,
protagonistes a l’Espai
Escènic Ca n’Humet

La funció principal d’aquest òrgan
és protegir i difondre la riquesa
patrimonial de la vila

CEDIDA

E

l Ple del 16 de maig va aprovar la constitució del
Consell de Patrimoni Cultural del Masnou. Es tracta
d’un òrgan sectorial de participació ciutadana de
caràcter informatiu, consultiu i assessor. El seu objectiu
principal és la protecció i la conservació de la riquesa
patrimonial del municipi, així com promoure’n la investigació i la difusió. El Consell es compon de tretze
membres: Anna Ballester Eixarch, Carme Giralt Rosés,
Carme Florensa i Hernández, Joaquim Ferrandiz Vila,
Francesc Torrent i Cufí, Rosa Toran Belver, Jordi Pericot
i Canaleta, Gisa Mohr Jansen, Eulàlia Villà Freixa, Aleix
Ripol-Millet, Marc Ariño Badia, Josep Rosell Meler i Antoni Coll de la Parra.

Com a cloenda de la temporada, el Centre Cultural Luz del Alba presentarà l’onzena gala de flamenc.

U

n dels objectius de l’Espai
Escènic Ca n’Humet és poder
combinar, en la seva oferta,
propostes escèniques prestigioses i
professionals amb altres propostes
locals i del municipi. En el darrer tram
de la temporada, les entitats locals
són les protagonistes. Els dies 24 (22
h) i 26 (19 h) de maig, el GAT portarà
a escena el muntatge Teatre sense
animals, de Jean-Michel Ribes, basat
en cinc esquetxos humorístics que
reflecteixen les relacions quotidianes
que es mouen entre l’absurd, la sàtira
i l’humor àcid. El preu de les entrades
és de 6 euros i es poden adquirir
dues hores abans de l’espectacle a
taquilla.
L’1 de juny, serà el torn de les lletres i de totes les persones que han
participat en la trenta-cinquena edi-

ció dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, ja que, a les 19 h, es farà la gala
de lliurament de premis. L’entrada és
gratuïta. I de les lletres, a la música,
perquè, el 15 de juny (12 h), l’Escola
Municipal de Música del Masnou
(EMUMM) farà el concert de final
curs, en què participaran els prop
de noranta alumnes que en formen
part. L’entrada serà gratuïta.
Com a cloenda de la temporada,
el Centre Cultural Luz del Alba presentarà, el 16 de juny, l’onzena gala
de flamenc, sota el títol Golpes de fragua. Flamenco desde la raíz. El muntatge acosta el públic als palos, la
història i els compassos del flamenc.
L’espectacle començarà a les 18.30
h, el preu de les entrades és de cinc
euros i es podran adquirir a taquilla
dues hores abans de l’espectacle.

RAMON BOADELLA

Teatre absurd, literatura, música i flamenc són
les propostes de la sala municipal per al tram final
de la temporada

La Casa de Cultura, edifici patrimonial de la vila.
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RedescObreix el Sant Miquel
Al llarg de l’any, organitzem jornades
gastronòmiques (bolets, espècies, bacallà
i fruita) i diversos maridatges amb les
millors bodegues catalanes. Reservem els
nostres diferents espais per a celebracions
de tot tipus. Organitzem càterings i àpats
a domicili. Oferim menjar per emportar.
CONSULTEU EL NOSTRE WEB
Pl. de l’Església, 12 - 08188 Vallromanes
Telèfons 93 572 90 29 / 93 572 96 43
restaurant@stmiquel.cat - www.stmiquel.cat

Papers
de vi
DO ALELLA · VI · GASTRONOMIA · CULTURA

SUBSCRIU-TE!
Per només 9 euros rebràs
Papers de vi a casa teva durant
un any i, amb el primer número,
una ampolla de vi DO Alella
de regal!

Formalitza la teva subscripció
a www.papersdevi.cat/subscripcio
PROMOCIÓ VÀLIDA
FINS A EXHAURIR EXISTÈNCIES

B
D
M
V

AR
EL
ERCAT
ELL

www.papersdevi.cat
Plaça de Catalunya, 2 - 08320 El Masnou - Tel. 93 555 52 03
www.comercmasnou.cat - info@comercmasnou.cat

Obrim els caps de setmana al matí i a la tarda,
i, de dilluns a divendres, cada tarda
Durant tot l’any organitzem barbacoes, celebracions,
festes infantils i vermuts per encàrrec
Truca’ns o entra Al nostre facebook

VINE A GAUDIR DE LA NOSTRA MAGNÍFICA TERRASSA

Plaça
del Mercat Vell
Tel. 93 540 93 84
bardelmercatvell
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ESPORTS

760 participants a la primera
cursa popular al Masnou

Nou impuls a les
activitats nàutiques

L

CEDIDA

a Diputació de Barcelona, juntament amb la
Federació Catalana de Vela, torna a impulsar el
projecte esportiu “Bateig de mar”. Per apropar les
activitats nàutiques als escolars, es torna a desenvolupar un projecte que el 2012 va tenir un gran èxit, amb
sis municipis participants. Aquest 2013, en la segona
edició d’aquesta activitat, hi participen els municipis
de Sant Pol del Mar, Premià de Mar, el Masnou, el Prat
de Llobregat i Sitges.
El projecte consta de dues propostes: la navegació
a vela i els tallers de nusos mariners. Aquesta activitat
és en horari extraescolar i està destinada exclusivament
a nens i nenes de sisè de primària.

M

anel Tornero en primer
lloc, Jordi Hernando en segon i Miguel Ángel López
en tercer han estat els guanyadors
de la I Cursa Popular del Masnou,
celebrada el diumenge 19 de maig, a
les 11 h, amb un recorregut de 5 km.
En la categoria femenina, les guanyadores han estat Marina Bagur, Elena
López i Elisabeth Martín. Un total de
760 persones van voler participar
en aquesta activitat, organitzada pel

Club La Sansi, amb la col·laboració
del Club Nàutic del Masnou i de
l’Ajuntament per promoure l’esport
amb la participació de tota la família.
Tots els participants es van emportar una samarreta tècnica i una
bossa d’obsequis de patrocinadors,
entre altres sorpreses. La sortida l’ha
donada el regidor d’Esports, Jordi
Matas, i la jugadora internacional de
vòlei platja i padrina de la cursa,
Esther Ribera.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Una única cursa per a totes les edats per promoure l’esport en família.

L’alumnat de l’escola Sagrada Família en una activitat
d’acostament al món de la vela el curs passat.

Meridià Verd és el nom que Toni Benítez, acompanyat de
David Torre i Carles Aguilar, ha fet servir per anomenar la
seva iniciativa Xtrem Running Tracks, que tindrà lloc per
primera vegada del 14 al 16 de juny. El recorregut, en
tres etapes, va des del coll de Pal fins a la platja d’Ocata,
al Masnou, i seguirà la part catalana de Meridià Verd.
La cursa, a peu i amb bicicleta, és de 216 km i, des de
l’Ajuntament, s’ha col·laborat per organitzar-ne l’arribada, prevista al monòlit del Meridià ubicat al passeig
Marítim del Masnou a les 17 h del dia 16 de juny.
L’estrena d’aquesta cursa vol donar visibilitat a la
sordceguesa i donar a conèixer l’Associació Catalana
Pro Persones amb Sordceguesa. Aquesta discapacitat,
en funció del grau i el moment d’aparició, pot ser molt
limitadora i pot comportar un grau important de dependència. Els diners que es recaptin a la cursa aniran
destinats a aquesta associació.

MIREIA CUXART

Un repte solidari per a la sordceguesa

D’esquerra a dreta: Josep Bernaus, Toni Benítez, Noemí Condeminas, Ricard López, Gretty
Chirinos, Jordi Matas i Carles Aguilar , durant la presentació del projecte a l’Ajuntament.

EL MASNOU VIU MAIG 2013

21

Textil publicitari i regal promocional
Brodats i serigrafia · Roba laboral · Importacions
prendes tèxtils samarretes polos gorres bosses d’esport motxilles necessers moneders
articles d’electrònica usb estacions meteorològiques articles de viatge maletes paraigües
neveres accessoris de vi obridors copes dencantadors glaçoneres articles de platja
tovalloles pales pilotes inflables articles per als infants calculadores articles d’escriptura
bolígrafs llapis calendaris llibretes ceràmica agendes accessoris per a la llar articles de Nadal
Pl. de Marcel·lina de Monteys, 1 - EL MASNOU (Barcelona) - Tel. 93 383 41 74 - Fax 93 387 39 52 - comercial@t-shirtproject.com
www.t-shirtproject.com

Ens trobaràs al

C/ Navarra, 45 - El Masnou 08320
tienda@daiba.es
- www.daiba.es
C/ Itàlia,
29 · El Masnou (davant
del Mercat del Masnou)
Tel.
93555
388
91
45 /647 616 545
Tel. 93
45 81
· www.markysjoguines.com
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C/ Navarra, 45 - El Masnou 08320
tienda@daiba.es - www.daiba.es
Tel. 93 388 91 45 /647 616 545

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
Vista d’un fragment de la platja del
Masnou on es pot observar el tren i les
nombroses casetes de bany que ocupaven una part de la petita franja de sorra,
ja que en aquella època l’espai de platja
era més reduït que l’actual. Les dues cases
que fan cantonada i que són molt altes
(d’esquerra a dreta) són Can Pau Estapé i
Cal Doctor Martínez. Les casetes de bany
sovint eren de propietat privada i els
fusters les desmuntaven i les guardaven
durant l’hivern als seus magatzems per
tornar-les a instal·lar l’estiu següent. Les
persones que anaven a la platja o bé tenien caseta o bé s’instal·laven uns tendals
amb canyes de suport. Avui dia, es conserva una caseta de bany original donació
de Maria Prats al Museu Municipal.

La fotografia, que es pot datar entre el 1950 i el 1955, és obra de Teresa Torres, i va ser donada per la família Vendrell.
Actualment, es troba a l’Arxiu Fotogràfic Municipal.

l í nia directa
El Masnou Viu us convida a fer una pregunta a un regidor
sobre la gestió del municipi. La publicació farà arribar
la vostra consulta directament a l’edil perquè us sigui
contestada. Podeu fer arribar les vostres consultes al
correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat. Entre les
consultes rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.

Sílvia Pineda pregunta:

Per què han canviat les condicions de les guinguetes
de la platja del Masnou si estava comprovat que són
una oferta d’oci i cultura que agrada a la gent i són
un dels principals atractius de l’estiu?

Jordi Matas,
regidor de Medi Ambient, respon:

Cal aclarir que el que s’ha fet és un nou concurs,
ja que la concessió anterior havia finalitzat. L’element que ha patit un canvi més significatiu és la
guingueta, pel que fa a la forma, que passarà a
ser rectangular o quadrada, així com el fet que
disposaran d’una terrassa de 100 m2. Quant a les
mides, guingueta i terrassa assoleixen la màxima
superfície permesa per la Llei de costes. Pel que
fa a les condicions d’usos i serveis, no han variat
respecte de les existents en anys anteriors, motiu
pel qual les guinguetes podran seguir prestant
els serveis que tan bona acollida tenien, tant pel
que fa a l’oferta gastronòmica com a activitats
complementàries, monòlegs, concerts en petit
format, etc.

M’agrada/No m’agrada
Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i
les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic elmasnouviu@
elmasnou.cat. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

M’agrada

M’agraden les
vistes de la plaça de l’església
de Sant Pere,
des d’on es veu
tot Barcelona i el
port, entre moltes altres coses.
Jan Puig

No m’agrada

No m’agrada que,
durant les fortes
llevantades que hi
ha hagut al mes de
març, amb onades
de tres i quatre metres, el nostre Mediterrani hagi retornat
a les nostres platges
totes les deixalles
que nosaltres hi
hem anat dipositant
durant molt de temps d’una manera o una altra. M’ha submergit en una immensa tristor. Aquesta fotografia de la platja d’Ocata va ser emesa al programa Espai
Terra, de TV3, el dia 7 de març. Mariona Rifà
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ENTREVISTA

Marta Carrasco,

ser escultora l’any 1900. I això em
rebota molt i, alhora, està tan ple
de preciositat, de valentia, de bellesa, de poesia...

creadora escènica

És una referència ineludible com a creadora –encara que
no li agrada la paraula– escènica i coreògrafa. Resulta difícil
posar adjectius a la seva feina, quasi tant com a ella mateixa,
precisament perquè rebutja els termes més utilitzats: artista,
vanitat, mestra, feminista, compromís... Si Marta Carrasco
(Cardedeu, 1964) diu alguna d’aquestes paraules, de seguida
fa un gest amb la mà com si volgués esvair-la, cosa que no
resulta estranya per a algú que entén la comunicació a través
de la dansa, de l’escenari i el teatre, perquè així pot apel·lar
directament a les emocions més genuïnes. Aquest és el
substantiu: genuïnitat, gràcies a la qual ha guanyat premis com
el Nacional de Dansa de la Generalitat, el Butaca, el de la Crítica...

El 20 d’abril va presentar
Bijoux (Joies) a l’Espai Escènic
Ca n’Humet. Com va anar?
Va anar fantàsticament bé per
moltes raons. I l’ordre en què ho
explico no marca la importància.
Feia molt de temps que volia fer
alguna cosa al Masnou. Visc aquí
des del 1992, ja fa mitja vida. No
hi havia fet res i era una cosa que
tenia pendent. I hi vaig trobar un
públic tan càlid i tan receptiu que
ho vaig agrair moltíssim. I, després, també va ser especial perquè
Bijoux és el retrobament amb Ramon Oller, que considero el meu
mestre, després de vint anys de no
haver ballat junts. Va ser un primer
pas per a l’espectacle, que ha de
seguir creixent i evolucionant.
Que el primer pas hagi estat al
Masnou és particularment emocionant per a mi.
L’espectacle era un repàs
dels seus millors moments.
Més ben dit, són moments importants de la nostra vida. Si són els
millors o no, no ho sé. El que es
plantejava era com ens podríem
enfrontar ara a moments importants de la nostra carrera.
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Els seus espectacles tenen
fama de ser durs, arriscats
i provocadors.
Sí, especialment alguns espectacles, com Rèquiem, que anava
contra l’Església i molta gent em
deia que era molt dur. I m’ho diuen
encara. Jo els pregunto si no veuen
la televisió, si no veuen què passa
al carrer. Dur és el que està passant
ara, dur és el que viu una família
que no arriba a final de mes i es
quedarà al carrer, o la gent que
s’està suïcidant perquè la fan fora
de casa.
Però la seva proposta
ha estat dura i arriscada
des del començament,
no només ara...
Arriscada, però, dura no ho sé...?
A mi m’agrada molt la gent conflictiva. Més que conflictiva, els
que s’anomenen, malament,
perdedors, com al meu primer
espectacle, Aiguardent, que tractava d’una alcohòlica. A cada
família, com a mínim, hi ha un
alcohòlic. Després em va captivar
Camille Claudel, una escultora
que es va passar trenta anys en
un manicomi només perquè volia

“Com a coreògrafa, tens
l’obligació de
donar la clau
perquè el públic entri en
el teu món”
“Va ser
emocionant
estrenar
‘Bijoux’ a Ca
n’Humet”

Com és el camí que proposa
des de la cruesa o la duresa fins
a la bellesa? Aparentment hi ha
una paradoxa.
L’has de saber servir bé, a través
de la música, de la llum, del ritme,
de la teatralitat. A una cosa que és
terrible, com els maltractaments a
les dones, li pots donar un embolcall que faci que puguis estar-ho
mirant i plorant, però que, a l’hora, et sembli preciós i que t’està
dient moltes coses. Aquest és un
tema que toco en gairebé tots els
espectacles; perquè, quan hi posarem fi?
Es considera feminista?
No, no segueixo cap isme. El discurs pamfletari m’avorreix profundament. Es queden en una part
molt petita. Crec que les coses són
molt més àmplies. Em considero
molt femenina i això em dóna molta força. Els homes i les dones són
molt diferents, gràcies als déus, i a
mi això m’encanta. Però és veritat
que arrosseguem molts segles
d’injustícia social contra la dona en
tots els nivells. Encara ens queda
molt camí. Jo no vull ser igual que
l’home, però sí tenir les mateixes
possibilitats.
Definiria el seu teatre com
a compromès?
No m’agraden les etiquetes. Crec
que és tan vàlid un musical en què
t’ho passes bé i les coses estan
ben fetes com una peça en què
et posin en dubte l’ésser humà i
la seva condició. Tot és necessari. Però, sí, les meves obres són
compromeses. No ho faig expressament, em surt així. Jo vaig fent
i tinc la impressió que la noia que
seu a la fila 7 també es qüestiona
les mateixes coses, perquè no som
diferents. La diferència és que jo
he desenvolupat una manera d’expressar-me diferent de la d’ella.
Però no sóc superior. No m’agrada
la gent que es creu superior i que
va d’artista. No ets diferent, fas
coses diferents.

Com es manifesta aquest
compromís?
Per les reaccions que he tingut al
voltant del món et diria que ha valgut la pena lluitar per fer allò que
intueixes. La dansa, per exemple,
ha de tenir un contingut. Per això
m’indigna la dansa contemporània, perquè, quan s’ha tancat en si
mateixa, ha fet mal i ha allunyat un
sector gran del públic. Com a coreògrafa, creadora o inventora, tens
l’obligació de donar la clau perquè
aquella persona entri en el teu
món. Si no, per què ho fas? Si tens
alguna cosa a dir, vés a l’escenari i,
si no, a casa teva. M’he avorrit tant
veient algunes coses... M’enfado
quan veig muntatges que ignoren el públic. Evidentment que el
públic importa. No només perquè
paga una entrada, que ara és una
fortuna, sinó perquè s’ha desplaçat
per veure’t. I, si no comparteixes
això, no tens dret a fer teatre. Si no
hi ha emoció, jo no faig teatre.
Com es troba al Masnou?
Vaig venir a viure aquí amb Pep
Bou, que va ser la meva parella durant vuit anys. Després, ell va marxar a Cardedeu, però tenim una
relació molt especial. M’encanta
viure al Masnou. La Salma –la meva
gossa–, jo i la platja a les set del
matí... No em moc gaire pel poble,
perquè em sento molt protegida
a casa meva, al meu barri, encara
que no hi faci vida social. Sóc bastant tímida, però no marxaria del
Masnou per res del món.
I quins aspectes negatius hi troba?
La carretera Nacional. És una
aberració tan gran tenir aquesta
carretera al costat del passeig i del
mar... Subratllo aquest defecte cinc
vegades i no diré res més de negatiu perquè aquest tingui més de
pes. Prefereixo pensar en allò que
m’agrada. Estic molt contenta de la
feina que s’està fent a Ca n’Humet,
perquè s’hi estan coent moltes
coses. La Regidoria de Cultura està
treballant molt bé i espero que no
es desanimi per la manca de recursos que segur que té. Tinc moltes
ganes de col·laborar-hi i involucrar
la gent del Masnou en el món del
teatre i de la dansa.
Didier Pallagès

Marta Carrasco
ha trobat al
Masnou el lloc
perfecte per fugir
de les vanitats i
endinsar-se en
les profunditats
del seu univers
creatiu
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COM FUNCIONA

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

AJUNTAMENT

El Departament de Medi Ambient vetlla pel compliment de les polítiques relacionades amb el medi ambient urbà i els espais verds. Aquests principis es concreten mitjançant la gestió i el control del medi
ambient, l’educació i la comunicació per a la sensibilització mediambiental, el foment d’actuacions en
matèria de sostenibilitat, i l’impuls i el seguiment de plans de sostenibilitat municipals.

La Regidoria es va encarregar de gestionar les reclamacions per a la reparació dels efectes del temporal
del mes de març passat.
Des de la Regidoria de Medi Ambient i Paisatge (podeu veure aquesta
mateixa secció dedicada al Departament de Paisatge al número 55
d’El Masnou Viu), per tal de controlar
l’estat del medi ambient i promoure
l’educació en aquest àmbit, es duen
a terme un bon nombre de tasques.
Aquesta Regidoria s’encarrega
d’aspectes relacionats amb els espais verds (gestionats directament
pel Departament de Paisatge).
També s’encarrega, juntament amb
altres regidories, de la platja, que és
un dels espais naturals amb més valor del municipi, i en compagina els
usos (que cal que siguin autoritzats
per la Generalitat, que és la principal
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TRANSVERSALITAT
Per la diversitat
de les seves
tasques, és una
regidoria que
treballa transversalment
amb altres
departaments
i entitats del
municipi

administració competent en aquest
espai) amb el manteniment d’una
bona qualitat ambiental (com ara el
seguiment de l’estat de l’aigua de
bany, la supervisió dels aspectes indicats pel guardó de Bandera Blava,
del qual gaudeixen les dues platges
del nostre municipi, etc.).
A més, la Regidoria de Medi
Ambient i Paisatge s’encarrega de
la recollida i la protecció d’animals
salvatges i ensalvatgits, amb la
col·laboració de l’Escola de Natura
Ursus, amb qui treballa estretament.
La contaminació, especialment
l’acústica, també és un dels temes
pels quals vetlla a fi que el municipi mantingui una bona qualitat i

intervé en aquells casos en què hi
ha molèsties per soroll. Pel que fa a
l’aigua potable, s’encarrega de fer el
seguiment del servei de les empreses proveïdores d’aigua al Masnou.
Altres tasques importants que
realitza són l’assessorament en alguns aspectes relacionats amb els
residus, especialment pel que fa a la
deixalleria mancomunada d’Alella, el
Masnou i Teià, o la gestió de residus
que, per la seva naturalesa, poden
resultar problemàtics. Tot i així, cal
tenir en compte que la gestió del
servei de recollida de residus es realitza directament des de la Regidoria
de Manteniment i Serveis.
Proporcionar informació dels
aspectes ambientals que poden
afectar les activitats econòmiques o
l’organització de campanyes de sensibilització ambiental, com ara campanyes per fomentar l’estalvi d’aigua
o la recollida selectiva (per exemple,
per estimular la recollida selectiva
de la matèria orgànica, a través de la
difusió d’informació i el repartiment
de bosses compostables), són també funcions d’aquest departament.
Per dur a terme totes aquestes
feines, a la Regidoria hi treballen
una tècnica (a més de la tècnica
auxiliar de Paisatge) i una administrativa. Actualment, les oficines es
troben a la nau de Manteniment,
al carrer de l’Agricultura, i el regidor és Jordi Matas. Per la diversitat
de la seva feina, és una regidoria
que constantment treballa transversalment amb altres departaments i entitats del municipi, així
com amb altres administracions,
com el Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat, i el Ministeri de
Medi Ambient.

ENTITAT

Jove Orquestra de Cambra del Masnou
Marc Ariño

GERARD POCH

President i fundador

La JOCEM va actuar a la Festa Major de l’any passat i és previst que a la d’enguany torni a oferir un concert.
Al començament del 2004, la Jove
Orquestra de Cambra del Masnou (JOCEM) començava a assajar. Era el fruit
dels esforços de Marc Ariño, fundador
i director actual, que estava convençut
que la creació d’una orquestra de cambra seria un fet molt positiu, no només
pel fet que el municipi pogués comptar
amb una proposta cultural tan ambiciosa com ho és una orquestra, sinó que
també permetria als joves músics del
municipi tenir un espai i un entorn on
poder tocar i créixer com a músics.
El primer concert va ser a la Festa
Major del 2004. Nou anys després
(comencen a preparar el seu desè aniversari), la JOCEM és una de les escasses orquestres de cambra estables de
Catalunya. I no ha esdevingut un punt
de referència només per això, sinó pel
nivell de qualitat en les interpretacions
aconseguit al llarg de la seva evolució.
En formen part 22 joves músics (a partir dels 14 o 15 anys), que assagen els
dissabtes al matí a les instal·lacions de
l’escola bressol municipal La Barqueta,
després d’haver tingut a Ca n’Humet
la seu d’assaig. En una orquestra no
professional com aquesta l’entusiasme i les ganes d’aprendre música són
fonamentals. Segons el director, això
està garantit, cosa que ha fet que la
JOCEM hagi assolit com una característica pròpia el bon ambient, que també
volen transmetre en les seves relacions
amb altres entitats. En aquest sentit, és
habitual la participació de la JOCEM en
esdeveniments ciutadans i activitats

ESTABLE
Amb 22 músics, la JOCEM
és una de
les escasses
orquestres
de cambra
estables de
Catalunya
CONCERTS
Ofereixen una
mitjana de 15
concerts anuals, el proper
serà el 30 de
maig a l’Auditori de Girona

Com
contactar-hi
http://
marcarinyo.
wix.com/
jocem

organitzades amb altres col·lectius: el
2012 van tocar al Fascurt i a l’acte de
cloenda de la Festa Major. Igualment,
el director recorda amb estimació
l’espectacle La simfonia de les joguines,
que acostava els més petits al món i les
característiques d’una orquestra, i que
va ser una proposta habitual durant
diversos anys durant la celebració del
Mes dels Drets dels Infants.
Entre les actuacions al Masnou i
fora del municipi, l’orquestra ofereix
una mitjana de quinze concerts per
any. Entre els moments més destacats
de la història de la JOCEM es troba la
seva actuació al Palau de la Música, el
febrer del 2012. Igualment, Ariño també recorda com un concert especial el
que van fer durant la inauguració de la
plaça del Mercat Vell, el desembre del
2009.
Mirant cap al futur, tenen actuacions programades a l’Auditori de
Girona, el 30 de maig; a la Festa Major
del Masnou, en què intervindran amb
la Coral Scandicus; un concert de
bandes sonores de cinema al mes de
juliol al Masnou, i dos concerts a Alemanya també al juliol. L’ampli repertori
d’aquesta formació, que inclou des dels
grans mestres de la música clàssica de
fa segles fins a èxits del pop i cançons
de pel·lícules, els ha proporcionat una
versatilitat que fa possible la seva presència en circumstàncies molt diverses.
El gènere o la filiació importa poc quan
el més important, com declara Ariño, és
fer música.

Vostè va crear la JOCEM
i n’és el director.
Com n’ha viscut l’evolució?
Els començaments van ser durs. Vaig
començar amb els músics que hi havia al Masnou i no hi havia un nivell
gaire alt, i la gent de fora no volia
venir per això. Vam treballar molt per
aconseguir més nivell musical i fer
més incorporacions i anar millorant
contínuament. Però també ha estat
molt gratificant. És una de les coses
de la qual més orgullós em sento, que
soni com està sonant, del nivell que
hem aconseguit.
Quina és la dificultat principal?
La renovació dels músics, perquè entren i quan agafen molt nivell o bé
marxen a orquestres professionals o
fan proves per estudiar a l’ESMUC (Escola Superior de Música) i ja no poden
venir. Però el nivell de l’orquestra és
molt alt i crec que la gent està veient
que l’orquestra cada vegada sona
millor.
Com creu que la població rep
la seva proposta?
Nosaltres tenim un repertori que
inclou música molt diferent. No ens
especialitzem en música clàssica.
Però, tot i això, crec que la gent cada
vegada és més receptiva a la música
clàssica, cada vegada entén més que
cal estar obert a entendre el que sembla difícil. I al Masnou més, perquè hi
ha una orquestra de cambra.
Com es planteja el futur
de la JOCEM?
El que m’agradaria és continuar-ne
millorant el nivell musical, que tingui més renom. Tant de bo arribi un
moment en què jo hagi de deixar de
ser-ne el director perquè hagi vingut
un director amb molt més talent i més
prestigi i que l’orquestra tingui molt
bona anomenada. És difícil i potser és
una utopia, perquè és difícil arribar a
aquest nivell tan alt, ja que cal una inversió molt gran i és complicat que hi
hagi una orquestra professional en un
poble, es necessiten molts recursos.
I com a futur més immediat?
Estem enregistrant un CD que podria
estar enllestit l’any que ve. Ara l’estem
gravant i decidint què hi inclourem i
què no.
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Marta Neira
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Grup Municipal
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Màxim
Fàbregas
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En primer lloc, les famílies
A la Junta de Govern Local del 18 d’abril es va
decidir promoure una subvenció especial per
poder ajudar les famílies de cara a les activitats
estiuenques dels fills. Són moltes les famílies
que desitgen i necessiten fer ús del servei del
Fakaló que ofereix l’Ajuntament, ja sigui el Casal o el Campus.
La iniciativa té per objectiu garantir que
els més petits de les famílies masnovines, famílies que en general estan fent un gran esforç
davant la situació econòmica feixuga a què la
crisi ens ha empès, ja sigui perquè tenen algun
dels seus membres a l’atur o perquè no es poden permetre deixar de treballar per cuidar-los
durant les vacances escolars, no deixin de poder participar aquest estiu en activitats del
Fakaló. Hi ha una gran part dels nostres vilatans
que per sort no han de menester l’ajut directe
dels serveis socials perquè la seva situació no
és tan greu com la d’altres, però, en canvi, una
subvenció d’aquest tipus pot ajudar a alleugerir la càrrega que suposa per a moltes famílies

el pagament necessari d’un casal d’estiu.
És, per tant, una bona notícia poder engegar aquesta proposta, malgrat les lògiques
diferències que políticament tinguem els diversos grups municipals, però mai no hauríem
pensat en el fet que el grup del PSC hi mostrés
el seu desacord i, encara pitjor, que presentés
un recurs de reposició contra la resolució esmentada per sol·licitar la suspensió cautelar
de l’ajut, emparant-se en el fet de la partida
on s’hauria d’imputar. No volen que la partida
sigui la del “Pla de xoc social”, aprovada com a
extraordinària en el pressupost d’enguany per
realitzar tasques i ajuts contra la pobresa i la
situació de crisi que puguin patir els nostres vilatans. I, basant-se en paraules com bonificació
indiscriminada, entre d’altres, el PSC justifica el
fet del recurs. Aquest fet només fa pensar que
no creuen que hi ha una gran part de població
de classe mitjana que també té dificultats per
arribar a final de mes. Malauradament són moltes les famílies del Masnou a les quals la crisi
toca d’una manera o d’una altra i, per aquest

motiu, aquest Govern manté la subvenció, perquè cal ajudar tothom i més en aquests temps.
Aquesta, però, no és l’única aportació que
l’Ajuntament destinarà dins el marc del Pla de
xoc social. També s’ha atorgat una subvenció
extraordinària a la Creu Roja per a la dotació
d’una càmera frigorífica per emmagatzemar-hi
productes frescos donats per grans empreses i
així poder ser distribuïts per als qui necessitin
els kits d’alimentació que actualment es reparteixen des de l’Ajuntament a través d’entitats
com Creu Roja o Càritas. També cal destacar
que des de l’Equip de Govern es vol aportar
al Consell de Benestar Social idees i eines per
seguir ajudant tant com es pugui i dins les
nostres possibilitats els masnovins que més
ho necessitin. Esperem ben aviat poder dir-vos
quines d’aquestes propostes es podran materialitzar, però treballarem amb temes d’habitatge, infància i gent gran, entre d’altres, i procurarem aconseguir el nostre gran objectiu, que
no és altre que ajudar les famílies i minimitzar
els efectes de la crisi.

El Govern municipal amenaça
les nostres guinguetes
Els darrers anys ens hem acostumat que,
amb l’arribada del bon temps, les platges
del Masnou esclatin de vida i esdevinguin
un atractiu marc d’esbarjo, esport, cultura,
entreteniment, gastronomia i, en definitiva, activitat econòmica i social. El mar, el
sol i la sorra tenen aquestes coses, però
una bona part d’aquest esclat d’activitat
difícilment seria possible sense les guinguetes.
Ja veurem què passa aquest estiu, però
tot apunta que les guinguetes difícilment
ens podran seguir donant l’àmplia oferta
de serveis a què estem acostumats, per
culpa de les noves condicions i restriccions imposades pel Govern municipal de
CiU i ERC.
Per començar, el Govern municipal
ha obligat els concessionaris a canviar de

model de guingueta. El canvi és positiu, ja
que les casetes i les terrasses són més sòlides, confortables i atractives. Tanmateix,
aquestes millores no justifiquen haver triat
el pitjor moment per implantar-les, quan
és gairebé impossible d’assolir crèdits i
finançar aquesta elevada inversió esdevé
un malson per a la majoria dels concessionaris.
La intenció inicial de CiU i ERC era que
les guinguetes no tinguessin cuina, i així
privar-nos del plaer de sopar a la platja.
Afortunadament, han rectificat i han acabant autoritzant-les a cuinar. Això sí: un
cop feta la inversió amb les cuines, ara les
guinguetes es troben que l’Ajuntament no
els subministra l’energia suficient perquè
puguin funcionar a ple rendiment. Davant
les queixes, prometen resoldre aquest nou
problema, però de moment només demanen papers i més papers.

La llista d’impediments i limitacions
de CiU i ERC a les guinguetes i a les seves
activitats podria seguir i seguir. Només cal
parlar amb els concessionaris per anar-hi
afegint nous capítols. I aquesta actitud
municipal només té conseqüències negatives per a la nostra població. D’entrada, els
nous concessionaris ja han anunciat que
no podran contractar tantes persones com
en anys anteriors. Calculen que, entre totes
les guinguetes, es reduiran seixanta llocs
de treball. Difícilment podran fer activitats
culturals, ja que no podran cobrir les despeses amb les noves restriccions i això té
com a conseqüència que el nostre jovent
se n’anirà a altres pobles per gaudir de l’oci
que no trobarà al Masnou.
Així és com CiU i ERC ajuden els emprenedors? Així és com afavoreixen la
creació de llocs de treball? Així és com es
preocupen del jovent?

CiU i ERC contra les guinguetes a la platja?
S’acaba el maig i les guinguetes no estan a ple
funcionament. Què ha passat perquè la gent
del Masnou no pugui gaudir encara d’aquest
servei? Doncs que, com en altres temes (jardineria, neteja de carrers i recollida de brossa,
l’EMUMM, Vallmora...), CiU i ERC s’han adormit
i, quan s’han despertat, ho han fet amb teranyines als ulls!
A més d’imposar un canvi en el model,
CiU i ERC van intentar distingir entre guinguetes de primera i de segona (segons poguessin
oferir o no música en directe). A més, prohibien
les planxes a la cuina i autoritzaven únicament
microones, i restringien l’espai que es podia
utilitzar, limitant la col·locació de taules i cadires als 100 m2 de la terrassa i negant un espai
de 2 m2 per a magatzem.
La protesta dels adjudicataris anteriors,
dels usuaris i usuàries i de la resta de grups
municipals, principalment ICV-EUiA i PSC, van
aconseguir que el Govern rectifiqués en part i
suprimís algunes de les restriccions inicials.

Avui, dos mesos després de l’adjudicació,
cap de les sis guinguetes no ha pogut completar les seves instal·lacions i dues ni tan sols no
han iniciat els treballs corresponents.
Però, a més, si ningú no hi posa remei, els
masnovins i masnovines haurem de fer cua per
poder seure en una guingueta (perquè l’espai
que poden ocupar és molt limitat) i també hi
veurem reduïda l’oferta gastronòmica.
Qui són els responsables d’aquesta situació,
que perjudica clarament els adjudicataris (que, a
banda de pagar més de 60.000 euros per l’adquisició del nou model, abonaran a l’Ajuntament una
taxa anual d’entre 20.000 i 25.000 euros) i també
la ciutadania del Masnou, que veurà molt limitada
l’oferta de serveis d’aquestes instal·lacions?
La resposta és clara: CiU i ERC. Perquè van
convocar el concurs amb molt retard; perquè la
seva intransigència va endarrerir més el procés;
perquè, amagant-se darrere la Llei de costes i la
Generalitat, prohibeixen col·locar taules i cadires fora de la tarima i perquè, a més, els limiten
la potència elèctrica, amb la qual cosa tindran

molts problemes per oferir menjars que necessitin les planxes per ser preparats.
I el que és més descarat és que, mentre
són intransigents amb l’ocupació de les guinguetes, autoritzen el Club Nàutic a ampliar en
45 m2 l’ocupació de la platja (22,5 magatzems)
i no sabem qui a ocupar 15 m2 per a una suposada escola de nàutica, totes dues activitats
amb caràcter lucratiu. Què té el Club Nàutic
que no tinguin les guinguetes?
ICV-EUiA ha demanat reiteradament més
flexibilitat al Govern en el tema de les guinguetes, però la resposta ha estat sempre negativa. Lamentem i denunciem aquesta actitud i
donem i donarem suport a totes les iniciatives
que, en el marc de la legalitat, s’impulsin per
aconseguir que CiU i ERC rectifiquin i, d’aquesta manera, les guinguetes disposin de l’espai i
les condicions de treball necessaris per poder
continuar desenvolupant el paper d’elements
aglutinadors del lleure a la platja, i d’impulsors
d’una oferta cultural alternativa, tan necessària
i valorada al Masnou.
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Prioritzant serveis i polítiques públiques
El pressupost aprovat pel Govern municipal per a aquest 2013 ha fet una aposta
decidida per les polítiques públiques i
per donar garantia a determinats serveis
municipals. El Ple d’aquest mes de maig
ha aprovat els plecs per a la concessió
de l’Escola Municipal de Música del Masnou. Després de rectificar la decisió del
tancament d’aquesta escola, el que s’ha
fet és donar-li la viabilitat que no tenia,
dotant-la d’un pla econòmic i de gestió,
i no deixar-la a la mercè de la improvisació. El nou concurs d’adjudicació arriba
fins al curs 2018-2019, prorrogable per
dos anys més, la qual cosa garanteix el
ple desplegament de l’escola.

Respecte a les escoles bressol hi
ha el compromís de no apujar-ne més
les quotes, malgrat la disminució de
l’aportació de la Generalitat. Per això
s’ha aconseguit una aportació anual
per a aquests propers anys de 50.000
euros de la Diputació de Barcelona. Les
partides de serveis socials han tingut
un increment important per tal d’anar
atenent les diferents necessitats socials.
I al mateix temps ens hem dotat d’un
Pla d’acció social que ens permet desenvolupar més polítiques socials. Això
també ha permès rebaixar un 25% les
quotes del casal d’estiu municipal, per
facilitar-hi l’accés a les famílies del Masnou. Els convenis amb els diferents centres escolars també permetran un major

suport a l’acció de les nostres escoles.
Finalment, també voldria esmentar
el canvi que s’ha produït en les polítiques i la gestió d’alguns equipaments
de la nostra vila. Un espai destinat a la
ludoteca que per fi s’ha obert i ara resta
dedicat a activitats per a infants i les seves famílies. Un equipament com Els Vienesos que hem sabut obrir al barri i a les
entitats. I els canvis a Ca n’Humet, amb la
conversió de la sala polivalent en l’Espai
Escènic, amb una programació estable
per primera vegada al Masnou, i la reordenació de l’espai destinat als joves del
Masnou. Tot plegat respon a la voluntat
de prioritzar totes aquelles actuacions
que ajudin a millorar la cohesió social i
la convivència al nostre poble.

La platja del Masnou, un motor
turístic
S’inicia pròximament la temporada de
bany, durant la qual es posa en valor un
dels atractius principals del Masnou: la
platja. Una platja d’excel·lència és una
oportunitat de desenvolupament local
i, amb una potenciació adequada de
serveis com la restauració, el comerç i
les activitats esportives, pot suposar un
major i millor flux de turistes, encara que
es tracti de turisme d’una jornada.
La situació de la nostra vila, tan propera
a Barcelona i tan petita i densa en superfície i població, no deixa espai a la creació d’hotels, però la seva atractiva línia
de mar, coronada per un port conegut i
reconegut tant en l’àmbit gastronòmic

com en l’empresarial i l’esportiu, pot generar un flux major de visitants, i aquí
tenim un dels nostres nínxols que, com
a Ajuntament, hem d’explotar.
El nou disseny de les guinguetes, amb
un millor estàndard de qualitat, és un
pas endavant, però no suficient, en la
millora de la platja. El nostre partit dóna
suport amb claredat a aquesta iniciativa,
però no ha d’acabar aquí.
La platja en conjunt necessita millores,
com la creació d’illes d’arbres, a fi de dotar-la d’espais d’ombra. També hi calen
activitats esportives programades, en
combinació amb les que es poden fer a
la zona de passeig litoral. I, per què no,
s’haurien d’ampliar les activitats marítimes actuals per als nostres visitants.

Una millor oferta suposa més visitants i
més ingressos, així com una major oportunitat de creació de treball.
I, en paral·lel a la platja, el Masnou té
un altre gran repte de millora: la façana
litoral. I sobre aquest tema amb prou feines hem escoltat veus entre els membres del Govern o l’oposició, ja que és
un projecte que transcendiria més d’un
mandat, la qual cosa dificulta acords,
però crec que s’ha d’afrontar com un
projecte de futur que cal plantejar en el
present. La projecció del Masnou cap al
turisme passa per una reforma integral
de la façana litoral, incloent habitatges,
comerços i espai públic, i aquesta és
una de les nostres grans assignatures
pendents.

Una bona notícia per a la lluita contra
la corrupció
Com ja he escrit en ocasions anteriors, la
corrupció política és una xacra que minva
la confiança dels ciutadans i contribuents,
fins al punt que és considerada el segon
problema més important per als catalans,
entre els quals es troben, òbviament, els
ciutadans del Masnou.
Hi ha un cas especialment sagnant: el
suposat espoli que alts càrrecs de l’Associació Catalana de Municipis van realitzar
a aquesta entitat. I ho és perquè es tracta
d’una entitat municipalista l’objectiu de
la qual és el suport als municipis catalans
en la seva tasca de prestació dels serveis
que ofereixen als ciutadans, i perquè
determinades persones no van dubtar
a aprofitar-se dels seus càrrecs per enriquir-se personalment a costa de tots els
ciutadans. Perquè en tinguin una idea,
el nostre Ajuntament, és a dir, tots els
ciutadans, hem abonat a aquesta entitat

presumptament plomada la quantitat de
28.969,32 euros els darrers anys.
I és un cas sagnant també perquè l’Associació Catalana de Municipis, entitat presumptament defraudada, no s’ha personat
com a acusació en la causa penal que se
segueix contra els presumptes responsables, una cosa que ni jo entenc ni crec que
ningú no pugui entendre, i que, sospito,
però només és la meva opinió, que ha
d’obeir a interessos espuris.
A més a més, com ja vaig escriure a
l’edició anterior d’aquesta revista, un
dels instruments utilitzats per defraudar
aquesta associació va ser, presumptament, la societat Parés i Solé, SL, fundada,
entre d’altres, pel nostre alcalde actual del
Masnou, el senyor Pere Parés, raó de més
perquè s’investiguin de manera completa
aquests fets i així poder donar una informació completa als masnovins.
Doncs bé, avui puc confirmar que el
Jutjat d’Instrucció que instrueix aquesta

causa ha acordat la personació del Grup
Municipal Independent del Masnou en el
procediment penal com a acusació popular,
la qual cosa ens permetrà investigar sobre
el total dels diners defraudats i les persones
responsables, així com intentar aclarir totes
les ombres existents en aquest cas.
Finalment, i en resposta al portaveu
d’un altre grup municipal que em va dedicar unes línies de la seva columna de
l’edició passada, cosa que li agraeixo, vull
reiterar que aquest regidor i el Grup Municipal Independent del Masnou intenten,
efectivament, acostar-se cada dia més als
ciutadans del Masnou per conèixer-ne
els problemes i proposar-los solucions
viables, i que lamento profundament que
el grup al qual pertany no sigui igual de
rigorós i contundent amb els casos de corrupció política, afectin el partit que afectin,
com ho som nosaltres. Potser si ells s’acostessin més als ciutadans comprovarien
que estem farts de lladres.
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AGENDA.
MAIG
Divendres 24
19 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Presentació del nú·
mero 29 de La Roca de
Xeix: Atles electoral. Els
consistoris del Masnou
1812-1979
Presentació del treball
guanyador de la V Beca de
Recerca Local, realitzat per Rosa
Toran Belver
Es farà una conferència sobre la
recerca duta a terme per Rosa
Toran i es lliurarà gratuïtament un
exemplar de la publicació a tots els
assistents.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TEATRE

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre sense animals.
Actuació del Grup
d’Aficionats al Teatre (GAT)
Obra de Jean-Michel Ribes, Teatre
sense animals és un recull de
cinc esquetxos humorístics de
les relacions quotidianes que es
mouen entre l’absurd, la sàtira i
l’humor àcid.
Preu: 6 €
Ho organitza: GAT, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou

Dissabte 25
10 h/ Laboratoris Alcon (Camil
Fabra, 58). L’entrada està situada a
la part de muntanya

Visita al Museu Cusí
de Farmàcia
Fins a les 14 h
Museu privat. Es troba a les instal·
lacions dels Laboratoris Alcon.
El nucli central del Museu és
una farmàcia del segle XVIII. Cal
destacar-ne la biblioteca, amb
més de 10.000 volums, i diferents
col·leccions relacionades amb la
farmàcia i la medicina. Propietat de
la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.
Per visitar aquest museu, cal fer
reserva prèvia al telèfon 93 497
70 00, ext. 9357, o bé a jordi.dolz@
alconlabs.com. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

10 h / MACBA (plaça dels Àngels,
Barcelona)

Eulàlia Grau al MACBA:
“Mai no he pintat
àngels daurats”
Visita guiada
Visita comentada a la mostra de
l’artista catalana contemporània
Eulàlia Grau. L’exposició mostra la
vigència de la mirada d’una de les
artistes catalanes més significatives
en el context de les pràctiques
d’avantguarda dels anys setanta.
Preu: 8 euros
Ho organitza: Blancdeguix

30

Del 24 de maig al 20 de juliol de 2013

17 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Berenar i taller
de remeis naturals
Mes de maig dedicat a la primavera. En aquesta època és quan
les plantes medicinals tenen més
propietats, i per això berenarem
tots junts i jugarem amb plantes
medicinals per formular remeis
naturals.
Preu: 3 euros infants (2,5 euros
germans)
Ho organitza: Lleureka

Conferència

18.30 h / Sala polivalent
de la Biblioteca Joan Coromines

“Cal canviar la mirada”
Conferència a càrrec de Esther
Giménez-Salinas (doctora en dret
de l’Àrea de Dret Penal de la UB),
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Xerrada

20 h / Niu Ioga

Diumenge 26
10 h / Els Vienesos

Jornada d’Entitats 2013
Petita mostra d’entitats, amb paradetes informatives i divulgatives
de les associacions del municipi.
Diverses activitats, com ara exposicions, dansa, xerrades, conferències, etc. I la presentació de la Guia
d’entitats 2013.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

INFANTS

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Jocs familiars
Es pretén prioritzar la necessitat
de jugar dels infants, a través del
caràcter obert i polivalent dels materials amb què estan dissenyats
els jocs. Oportunitat per compartir
una estona en família fomentant la
cooperació, la creativitat i l’autonomia dels infants.
Preu: 3 euros infants (2,5 euros
germans)
Ho organitza: Lleureka

LITERATURA

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb Lletres
Una vetllada cultural amb monòlegs còmics, música, cant,
fragments teatrals, dansa, contes,
poesia, literatura, etc. Un entreteniment que us farà passar una
tarda divertida i agradable l’últim
diumenge de cada mes, de la mà
del grup Rauxa.
Ho organitza: Rauxa Arts Escèniques, de
Gent del Masnou

TEATRE

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre sense animals
Actuació del Grup d’Aficionats
al Teatre (GAT)
Obra de Jean-Michel Ribes, Teatre
sense animals és un recull de cinc
esquetxos humorístics de les relacions quotidianes que es mouen
entre l’absurd, la sàtira i l’humor
àcid. Preu: 6 €.
Ho organitza: El GAT, amb la col·laboració
de l’Ajuntament el Masnou

Dimarts 28
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 2 de juny de 2013

Ho organitza: Oficina de Medi Ambient i
Paisatge

EL MASNOU VIU MAIG 2013

“El pas de l’ésser
biològic al subjecte:
aportacions de la
psicoanàlisi”
Quin tipus particular d’animal és
l’ésser humà? La naturalesa humana imprimeix diferències fonamentals respecte del regne animal.
Som subjectes que parlem i tenim
un cos afectat pel llenguatge. En el
subjecte sempre hi ha alguna cosa
que escapa als condicionants de la
biologia i la genètica.
Ho organitza: Niu ioga

Dimecres 29
19 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala polivalent

Presentació del llibre La
força de viure, de Maria
Rosa Llopart i Trias
Presentació a càrrec d’Esteve Pujol
i Pons.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Els Vienesos

Cicle de Xerrades
d’Interès Comú 2013
“Divorci i separació, com afrontar-los amb els fills i filles”

Ho organitza: Regidoria de Civisme i Regidoria d’Igualtat

Divendres 31
16.30 h / Plaça de Ramón y Cajal

II Mercat d’Intercanvi
Infantil i Juvenil
Noves formes de relacions
econòmiques
Al II Mercat d’Intercanvi, els protagonistes seran els infants i joves,
que de primera mà hi experimentaran una manera diferent de relacionar-se econòmicament.
Ho organitza: Centre Obert Maricel

JUNY
Dissabte 1
10 h / Carretera de Barcelona,
plaça de la Llibertat
i carrer de Roger de Flor

Fira d’Artesania
Arriba la calor i tothom ha d’estar al
carrer. Parades de tot, fet a mà.
Ho organitza: ADAC

PREMIS

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

XXXV gala de lliurament
dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí
Acte de lliurament dels premis
de la trenta-cinquena edició dels
Goleta i Bergantí, de narrativa i
poesia en català. Amb la intervenció de la Coral Infantil UNESCO el
Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 2
10 h / Casino del Masnou

34è Festival Pro
Disminuïts Psíquics
del Masnou
Un any més, DISMA us convida a
gaudir del Festival Pro Disminuïts
Psíquics del Masnou, del qual enguany se celebra la trenta-quatrena
edició. Com cada any, tindrà lloc el
primer diumenge de juny al patí
del Casino, on podreu gaudir de les
actuacions de diferents escoles i
entitats del poble.
Ho organitza: DISMA

Dimarts 4
17 h / Arxiu Municipal

Celebració de la
Setmana Internacional
dels Arxius.
“Qui eren els meus
avantpassats?”
A càrrec d’Armand de Fluvià
Fins a les 19 h.
Conferència taller en què un
gran expert en aquest àmbit us
donarà pautes sobre com fer una
bona recerca dels vostres avantpassats. Preu: Gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Edifici Centre, aula 3

Taller de vendes per
a no comercials
Els dies 4 i 6 de juny 2013
Taller adreçat a empreses i persones emprenedores que vulguin
aprendre les tècniques de venda
més habituals i millorar les seves
habilitats comercials.
Cal inscripció prèvia a:
Regidoria de Promoció Econòmica.
C/ d’Itàlia, 50, 1a planta.
Telèfon: 93 557 17 60.
A/e: p.economica@elmasnou.cat.
O mitjançant un formulari d’inscripció al web www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala polivalent

“La memòria
d’Al-Àndalus”
Conferència a càrrec de Víctor Pallejà, professor de pensament antic
i medieval de la UPF, seguida d’un
col·loqui obert a la participació del
públic assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Divendres 7
18 h / Biblioteca Joan Coromines

Espectacle infantil
de narració il·lustrada:
A la recerca de la
posidònia perduda
Activitat adreçada principalment
a públic infantil de 6 a 9 anys. A
càrrec de la narradora Eva González
i la il·lustradora Marta Casellas.
Ho organitza: Universitat de Barcelona amb
la col·laboració del Ministeri d’Economia i
Competitivitat, Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Biblioteca Joan Coromines.

19 h / El Casinet

Inauguració de la nova
seu del Centre
d’Informació i Recursos
per a la Dona (CIRD)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 8
TALLER

De 10 a 14 h / Edifici Centre, aula 3
(1a planta)

Tècniques de muntatge
de bijuteria
Hi aprendreu a muntar diferents
peces de bijuteria, a utilitzar els
materials més adequats i les diferents tècniques de muntatge. Els
materials que s’utilitzen són pedres
semiprecioses, fornitures de metall,
cuir, etc.
Últim dia d’inscripció: 5 de juny
Inscripció per correu electrònic: lacolladelhort.elmasnou@gmail.com
http://lacolladelhort-elmasnou.
blogspot.com.es/p/tallers-monografics.html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

música

D’11 a 14 h i de 17 a 23 h /
Parc del Llac

Ple de Música
Actuació dels alumnes de l’acadèmia musical masnovina Emma
Calvo i combos de jazz i gospel.
Ho organitza: Associació de Veïns del
Bellresguard

Dimarts 11
9.30 h / Torrent Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 16 de juny de 2013

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala polivalent

“La ruta de la seda, un
viatge per la novel·la
La princesa de Jade”
Conferència a càrrec de Coia Valls,
escriptora i actriu, seguida d’un
col·loqui obert a la participació
del públic.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
XERRADA

20 h / Niu Ioga

“TDHA: Trastorn
d’atenció i hiperactivitat:
una epidèmia posada
en qüestió”
El diagnòstic de moda a les escoles per a infants i adolescents
podria pensar-se com un trastorn
social. O potser és la societat la
que cada vegada atén menys
les persones i no pot parar de
moure’s?
Ho organitza: Niu Ioga

Dimecres 12
De 18 a 19 h / Biblioteca Joan
Coromines

Tertúlia en català a la
Biblioteca (nivell avançat)
Tertúlies de nivell avançat. Lectura:
Setze contes, de Maria Mercè Roca
Informació i inscripcions:
Oficina de Català del Masnou.
Edifici Centre. C. de Josep Pujadas
Truch, 1A. Tel. 93 557 18 56
Biblioteca Joan Coromines. Edifici
Centre. C. de Josep Pujadas Truch,
1A. Tel. 93 540 90 56

CONCERT

12 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert de final
de curs de l’EMUMM
Hi participaran els noranta alumnes de l’escola, que interpretaran
un repertori de diversos estils amb
conjunts instrumentals i corals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 16
FLAMENC

18.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Gala de dansa flamenca
del Centre Cultural Luz
del Alba
Golpes de fragua.
Flamenco desde la raíz
Onzena gala de dansa flamenca
de Luz del Alba, que us acosta als
palos, la història i els compassos
del flamenc.
Preu: 5 euros
Ho organitza: Luz del Alba, amb la col·
laboració de l’Ajuntament el Masnou

Dimarts 18

Ho organitza: CPNL del Masnou

TALLER

Dijous 13
18 h / Parc Arqueològic Cella
Vinaria, Teià

Tertúlia sobre el llibre
Barcino, de Maria
Carme Roca
Tertúlia sobre la novel·la històrica
Barcino, de Maria Carme Roca. Presentació a càrrec de l’autora.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 14
LITERATURA

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre
Masera, a càrrec de l’autor
de l’obra, Santiago Llobet
Masera és un reportatge fotogràfic
documental sobre el treball de les
Missions Vicencianes a Madagascar
en les àrees de sanitat, nutrició,
educació i obra social. Els fons
recaptats amb la venda del llibre i
les fotografies s’envien a Madagascar i van destinats a la compra de
medicaments, mosquiteres i altres
materials necessaris per a la lluita
contra la malària.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 15
ESPORTS

9.30 h / Avinguda del Maresme

18a edició 3 x 3 bàsquet
al carrer
Tradicional torneig de bàsquet
al carrer.
Ho organitza: El Masnou Basquetbol

15 h / Edifici Centre, aula 3

Els secrets de l’èxit d’un
negoci en línia. Internet
per a comerços i petites
empreses
Els dies 18 i 20 de juny 2013
Taller adreçat a comerços i petites
empreses interessats a fer negoci
per Internet i que vulguin saber
quina és la millor manera de fer-ho.
Cal inscripció prèvia a: Regidoria de
Promoció Econòmica. C/ d’Itàlia,
50, 1a planta. Telèfon: 93 557 17 60.
A/e: p.economica@elmasnou.cat.
O mitjançant el formulari d’inscripció al web www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala polivalent

“Educar en temps
d’incertesa”
Conferència a càrrec de Salvador
Cardús, sociòleg i doctor en ciències econòmiques, seguida d’un
col·loqui obert a la participació
del públic.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dissabte 22
Mercat Municipal

Coca per a tothom!
El Mercat Municipal convida
a coca de Sant Joan
Com cada any, els venedors del
Mercat convidaran tots els clients
a un tast de coca de Sant Joan per
celebrar com cal aquesta revetlla
tan especial.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

18.30 h / Plaça de Marcel·lina
de Monteys

Bateig de la Colla
Bastonera del Masnou
Ple de Cops
Hi estan convidades diverses colles
bastoneres d’altres municipis i
totes les entitats i vilatans del Masnou. Hi haurà xocolatada i actuació
de diferents colles.
Ho organitza: Colla Bastonera del Masnou
Ple de Cops

Promoció Econòmica. C/ d’Itàlia,
50, 1a planta. Telèfon: 93 557 17 60.
A/e: p.economica@elmasnou.cat. O
mitjançant un formulari d’inscripció al web www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Dissabte 6

Divendres 19

TEATRE

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

21 h / Ca n’Humet

Pels pèls!

Dijous 23
TEATRE

17.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Tarda de teatre: Grups
de teatre de nois i noies
de Gent del Masnou
Una tarda de teatre en què es
podran veure els tres tallers de final
de curs dels tres cursos de nois i
noies de l’escola de teatre: Grups
Focus Locus, Grup Entre Camets i
Grup Subtext. Direcció d’Aina Ripol
i Oriol Colomer.
Ho organitza: Gent del Masnou, amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Masnou

Dimarts 25
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 30 de juny de 2013

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 27
Del 27 al 30 de juny

Festa Major de Sant Pere

És una comèdia divertidíssima
ambientada en un saló de bellesa
unisex, que es converteix en l’escena d’un assassinat esbojarrat. Hi ha
diferents persones implicades i els
representants de la llei tenen prou
motius per sospitar de tots. És una
comèdia del tipus Cluedo en què
el públic ajuda a resoldre el crim.
Les pistes són variades i el final de
l’obra depèn del mateix públic. Una
comèdia divertida que s’ha de veure i que ha tingut un èxit mundial
des que es va estrenar l’any 1978.
Preu: 5 euros

Ho organitza: Grup RAUXA de Gent del Masnou

17.30 h / Mercat Municipal

Activitat familiar:
Vine a passar-t’ho bé
al Mercat
Els paradistes tindran preparada
una activitat sorpresa per tal que
grans i petits passin una estona
ben divertida al Mercat.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

Dimecres 3
16.30 h / Edifici Centre, aula 3

Sessió informativa:
“Totes les pimes poden
innovar”
Sessió informativa que té per
objectiu sensibilitzar les empreses
i les persones emprenedores sobre
com s’ha de buscar i gestionar la innovació en un context empresarial.
Cal inscripció prèvia a: Regidoria de

Fi de curs dels tallers de teatre per a
joves de Gent del Masnou
L’obra parla dels estius, sobre aquells
quinze dies en què patim una transformació esclatant. Direcció de Francesc Isern, disseny de vestuari de
Marta Pros i espai sonor de Francesc
del Arca i Milo Ramellini.
Ho organitza: Gent del Masnou, amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Masnou

Dissabte 20
VII Torneig Vòlei Platja
2 x 2 Pro DISMA

Diumenge 7

Modalitat 2 x 2
Categories: masculí, femení i mixt
Preu: 15 €/participant. Les inscripcions es tancaran el dijous 18 de
juliol a les 22 hores.
Més informació a: voleyplaya@disma.cat i tel. 645 525 491 (Mario).

TEATRE

19 h / Ca n’Humet

Pels pèls!
Preu: 5 euros

Ho organitza: Grip Rauxa, de Gent del
Masnou

Ho organitza: DISMA

Dimarts 9

Altres informacions

9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

Al web de l’Ajuntament del
Masnou, hi podeu consultar
tota la informació d’aquesta
agenda i tota l’actualitat municipal actualitzades: http://www.
elmasnou.cat.

Deixalleria mòbil
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient i
Paisatge

Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat
del Masnou organitza una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a
12.30 h, a la seva seu (al carrer
de Cuba), per llegir i comentar
el llibre Las mujeres que corren
con los lobos, de l’autora Clarissa
Pinkola Estés.
Per a més informació, truqueu
al telèfon 655 55 00 27.

Dijous 11
CINEMA

Platja d’Ocata i altres espais

Fascurt, XI Festival
de Curtmetratges del
Masnou
Fins al 13 de juliol de 2013.
Ho organitza: AKONGA

JULIOL

Dies fabulosos, amb
Aldente Teatre, el grup
de teatre de joves de
Gent del Masnou

9 h / Plaça d’Ocata

Fins al 14 de juliol de 2013

Divendres 28

Inscripció per correu electrònic: lacolladelhort.elmasnou@gmail.com
http://lacolladelhort-elmasnou.
blogspot.com.es/p/tallers-monografics.html

Dissabte 13

Renovació DNI

TALLER

De 10 a 14 h / Edifici Centre, aula 3
(1a planta)

Tècniques de muntatge
de bijuteria
Hi aprendreu a muntar diferents
peces de bijuteria, a utilitzar els
materials més adequats i les diferents tècniques de muntatge. Els
materials que s’utilitzen són pedres
semiprecioses, fornitures de metall,
cuir, etc. Últim dia d’inscripció: 10
de juliol.

Recordeu que una unitat
mòbil de la Policia Nacional
es desplaça al Masnou per fer
les renovacions del DNI una o
dues vegades al mes, segons les
necessitats, excepte els mesos
de juliol i agost, durant els quals
no presta aquest servei. En cada
desplaçament es realitzen trenta renovacions. De cada visita,
se n’informa al web municipal
www.elmasnou.cat, quan cal
demanar hora a l’OAC.
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Jul’s

ESPAI DE BELLESA
SANT FELIP, 34 · EL MASNOU · 93

540 96 31

INFORMA-TE’N!

AQUEST ANY ESTARÀS ESTUPENDA!
Et regalem una sessió valorada
en 60 € per la compra
d’una crema anticel·lulítica
A escollir:
· anticel·lulític + cavitació
· reductor + cavitació
· reafirmant + radiofreqüència
· circulatori + presoteràpia

NOVETAT!

Espai
núvies
Packs
especials
per a núvia

CORPORALS
Tots els abonaments
corporals tenen un 20%
de descompte

Aparatologia d’última generació i cosmetolOgia avançada
Fotodepilació / Cursos de maquillatge / Uva / Assessorament d’imatge / Depilació amb cera / Tractaments mans i peus
Aprofita’t dels descomptes en els ABONAMENTS

A més del menú diari i la carta també t’oferim:
MENÚ tapes

MenÚ NITS
I CAP DE SETMANA

Menú Burger

DIJOUS nit

12 €

24 €

18 €

& Gin tònic

C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou (a 50 m de l’Edifici Centre)
Tel. 93 555 01 88 - info@restauranteorfila.es
Per a més informació visita el nostre web:
www.restauranteorfila.es

